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Dôvodová správa - Indoklás:
V budove Dôstojníckeho pavilónu – na prízemí v letnom období boli uvoľnené
miestnosti, ktoré boli dovtedy v prenájme pre poskytnutie zdravotníckej starostlivosti
(röntgen, USG, atď.). Mestský úrad má v záujme tieto priestory ďalej využívať pre vlastné
potreby, z dôvodu, že zamestnanci sociálneho oddelenia doteraz nemali vyhovujúce
podmienky a dostatok miestností pre riadny výkon svojej práce a súvisiace potrebné
zabezpečenie diskrétnych zón pre klientov.
Miestnosti
je však potrebné aspoň
v nevyhnutnej miere obnoviť a prispôsobiť novým dispozičným a technickým požiadavkám,
t.z. je nutná obnova a prestavba. Jedná sa konkrétne o búracie práce niektorých priečok
a otvorov, odstránenie znížených stropov a iných sekundárnych zásahov do pôvodných
konštrukcií. Následne budú vykonané murárske práce, omietky, nové priečky, doplnenie
dlažby a obkladov, výmeny potrubí vnútorných rozvodov vody a kanalizácie, úpravy a
výmeny hygienických zariadení, maľby, nátery a nové plynové kotle a svietidlá. Je tiež
potrebné tieto priestory napojiť na spoločný počítačový a informačný systém úradu. Podľa
predbežných výpočtov potrebné finančné prostriedky pre realizáciu hore uvedených prác
činia 92 190,00 euro.
Z hore uvedených dôvodov je žiadané na rok 2020 vyčleniť finančné prostriedky na
„Obnovu časti budovy Dôstojníckeho pavilónu v Komárne“ v hodnote 92 190 eur .

C. Ďalšie informácie
Stanoviská poradných orgánov/ Tanácsadó szervek állásfoglalásai:
Stanovisko MsÚ : odporúča schváliť návrh na uznesenie
Stanovisko FK zo dňa 07.09.2020:
schváliť návrh uznesenia- 5:0:1

Odporúča doplnenie materiálu rozpisom prác

Stanovisko Rady zo dňa 09.09.2020: odporúča schváliť návrh na uznesenie, 5:0:0
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Návrh na uznesenie
k návrhu na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2020

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie
dôvodovú správu k zvýšeniu bežných a kapitálových výdavkov pre „Obnovu
a rekonštrukciu časti budovy Dôstojníckeho pavilónu v Komárne“

B/

schvaľuje
zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2020, povolené prekročenie
príjmových finančných operácií a povolené prekročenie bežných a kapitálových
výdavkov nasledovne:
1) zvýšenie finančných príjmových operácií, položka 454 001 prevod
z rezervného fondu, o sumu 92 190,00 eur,
2) zvýšenie bežných výdavkov, program 8.1. odd. 06., 635 – obnova časti
budovy Dôstojníckeho pavilónu, o sumu 51 338,00 eur
3) zvýšenie kapitálových výdavkov, program 8.3., odd. 06., položka 717 –
rekonštrukcia časti budovy Dôstojníckeho pavilónu o sumu 40 852, 00 eur

C/

žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu B/ tohto uznesenia do Programového
rozpočtu mesta Komárno na rok 2020
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