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Dôvodová správa - Indoklás:

Konateľ spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o. predkladá správu k zmene frekvencie
terestriálneho vysielania MsTV Komárno.
Na základe Rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady 2017/899 o využívaní
frekvenčného pásma 470-790 MHz v Únii a na základe platného prevádzkového povolenia
(príloha č.1) končí platnosť terestriálneho vysielania programovej služby Mestskej televízie
Komárno ku dňu 31.10.2020.
Vedomý si týchto skutočností, keďže od roku 1999 je to už 3. prípad koordinácie kmitočtu pre
MsTV, COM-MÉDIA spol. s r.o. v zmysle týchto nariadení už v júni 2019 podala žiadosť o
zmenu vysielacej frekvencie a do dnešného dňa vyvíja v tomto smere už takmer 15
mesiacov maximálne úsilie.
Keďže ide o hraničné mesto, povoľovanie podlieha koordinácii vysielacích kmitočtov, ktoré
zastrešuje a povoľuje Telekomunikačný úrad SR. Ide o časovo zdĺhavý proces, do ktorého
sú zainteresované inštitúcie Rakúska a Maďarska. Rakúsko žiadosť už odobrilo.
Momentálne je od 29. júla 2020 na príslušnom orgáne Maďarska (Nemzeti Média és
Hírközlési Hatóság), aby odsúhlasil využívanie 43. TV kanála pre tento účel do budúcnosti
pre okolie Komárna. Po ich súhlase je prísľub, že Telekomunikačný úrad SR okamžite vydá
nové prevádzkové povolenie.
Je však nutné počítať s tým, že výrobca TV vysielača MsTV Komárno zo Slovinska, ktorý už
dal cenovú ponuku na preladenie, má isté časové termíny. Navyše, z hľadiska súčasnej
situácie ohľadne pandémie COVID 19, je nutné počítať aj s uzatvorením hraníc a tým
pádom aj s oneskorením servisného výkonu preladenia.
Predĺženie platného povolenia nie je možné, a tak v prípade, že sa prechod na nový spôsob
terestriálneho šírenia TV signálu nepodarí zrealizovať, bude musieť byť od 31.10.2020
terestriálne vysielanie MsTV Komárno vyputé, aj keď programová licencia ostáva platná.
Následne do 30 dní zo zákona stráca platnosť licencia vysielania programovej služby.
Opätovné získanie licencie programovej služby a príslušných prevádzkových povolení a
náväzných technológií môže následne potrvať aj niekoľko mesiacov až rokov a finančné
náklady na obnovenie vysielania TV vysielania MsTV Komárno budú omnoho vyššie.
Na rozdiel od mnohých lokálnych vysielateľov, sa COM-MÉDIA spol. s r.o. sa snaží a vždy
sa snažila udržať líniu vlastníctva licencie programovej štruktúry, terestriálneho vysielača a
jeho prevádzkového povolenia v rámci jedinej firmy so 100 % účasťou mesta Komárno, čim
maximálne šetrí financie samosprávy a tým aj daňových poplatníkov. Len na porovnanie
podobný vysielač si budú podobné okresné mestá na západnom Slovensku prenajímať od
istej komerčnej firmy za cca. 8000 – 10000 Eur ročne, čo pri platnosti vysielacej licencie činí
takmer 100 000 Eur za celé obdobie platnosti licencie!
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Po predložení troch verzií financovania preladenia a skvalitnenia vysielania MsTV Komárno
odhlasovala Komisia pre digitalizáciu a transparentnosť MsÚ dňa 12.3.2020 sumu 8100 Eur
(príloha č.2). Táto suma by mala byť využitá na financovanie koordinácie vysielacej
frekvencie (cca.1600 Eur), preladenie TV vysielača (cca. 1500 eur) a v súčasnej dobe už
veľmi požadovaného vysielania vo vysokom rozlíšení - DVB-T FHD enkodér (cca. 5000
Eur)
Samozrejme sa zachová v rámci multiplexu SD kvalita pre občanov nedisponujúcim príjmom
vo vysokom rozlíšení. Uvedené sumy sú orientačné, z marca 2020. Z dôvodu pandémie je
pravdepodobné zvýšenie cien.
Keďže sumy sa za posledných 15 mesiacov, odkedy sa firma COM-MÉDIA tejto
problematike venuje, zmenili – navrhujeme riešenie formu rámcovej zmluvy, z ktorej sa do
istej výšky odsúhlasených kapitálových výdavkov budú čerpať prostriedky vydokladované
platnými daňovými dokladmi. Nevyužité finančné prostriedky budú navrátené do rozpočtu
mesta Komárno.
Je možné polemizovať o tom, že v dnešnej dobe sociálnych sietí a moderných technológií je
možno takýto spôsob šírenia informácií zastaraný a pomalý. Avšak treba mať na zreteli aj to,
že informácie šírené sociálnymi sieťami prostredníctvom internetu sú v značnej miere
neoverené a legislatívne neregulované. Dávajú priestor špekuláciám a dezinformáciám. To,
čo si môže zatiaľ bez postihu dovoliť zverejniť súkromná osoba, si v mnohých prípadoch
nemôže dovoliť verejnoprávny sektor, a teda aj miestna samospráva bez hrozby sankcií.
Takisto úlohou TV vysielania nie je konkurovať internetu a sociálnym sieťam, či ich
nahrádzať - ale ich dopĺňať a vytvárať alternatívu. Samozrejme platí to aj naopak.
Preto je dôležité mať pre modernú samosprávu ako zdroj šírenia informácií smerom k
občanom aj spôsob TV vysielania, ktoré má v Komárne a okolí 20 ročnú tradíciu, občania sú
naň zvyknutí, je sledované a obľúbené. Dostatočne rýchle pripojenie k internetu ešte ani v
dnešnej dobe nie je prístupné všetkým vrstvám obyvateľstva a samozrejme aj šírenie
programu takým spôsobom je vždy závislé od poskytovateľa pripojenia.
Samosprávy by mali mať na zreteli to, aby každý kto prejaví záujem sledovať ich informačné
kanály, mal túto možnosť zabezpečenú bez ohľadu na to, či ju využíva, alebo nie.

Stanoviská poradných orgánov/ Tanácsadó szervek állásfoglalásai:
Návrh uznesenia - Határozati javaslat:
Mestsky úrad – Návrh MsÚ
Doporučuje - prijať jednu variantu z navrhnutých uznesení
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Finančná komisia: zo dňa 07.09.2020
Hlasovanie: 8-0-0 prvý variant uznesenia 50:50% podiel na investícií

Rada mesta: zo dňa 09.09.2020
Hlasovanie: 6-0-0
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Návrh uznesenia – Határozati javaslat:

Návrh na uznesenie
k návrhu na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2020 poskytnutie účelovej dotácie pre COM-MEDIA spol. s.r.o, IČO 36522309 v dôsledku
zmeny frekvencie terestriálneho vysielania MsTV Komárno

VARIANT 1
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie
Žiadosť a dôvodovú správu „Zmena frekvencie terestriálneho TV vysielania MsTV
Komárno“.

B/

súhlasí
s poskytnutím účelovej dotácie na Zmenu frekvencie terestriálneho TV vysielania
MsTV Komárno pre COM-MÉDIA spol. s.r.o

C/

schvaľuje
zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2020, povolené prekročenie
príjmových finančných operácií a povolené prekročenie kapitálových výdavkov
nasledovne:
1) zvýšenie príjmov finančných operácií, položka 454 001 prevod z rezervného
fondu, o sumu 4 000,00 eur,
2) zvýšenie kapitálových výdavkov, program 8.3, odd. 08., položka 720 – účelová
dotácia pre COM-MÉDIA spol. s.r.o., na . na zmenu frekvencie terestriálneho
vysielania MsTV Komárno, o sumu 4 000,00 eur

D/

žiada
1.

2.

Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno premietnuť zmenu
rozpočtu v zmysle bodu C /tohto uznesenia do Programového rozpočtu Mesta
Komárno na rok 2020.
konateľa spoločnosti COM-MÉDIA spol s.r.o Petra Czékusa, aby v roku
2020 zabezpečil investíciu týkajúcu sa zmeny frekvencie terestriálneho
vysielania MsTV Komárno s doložením vlastných zdrojov spoločnosti COMMÉDIA spol s.r.o . V prípade nevykonania tejto investície je spoločnosť COMMÉDIA spol s.r.o povinná vrátiť túto účelovú dotáciu v termíne do 31.12.2020.
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VARIANT 2
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie
žiadosť a dôvodovú správu „Zmena frekvencie terestriálneho TV vysielania MsTV
Komárno“.

B/

súhlasí
s poskytnutím účelovej dotácie na Zmenu frekvencie terestriálneho TV vysielania
MsTV Komárno pre COM-MÉDIA spol. s.r.o

C/

schvaľuje
zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2020, povolené prekročenie
príjmových finančných operácií a povolené prekročenie kapitálových výdavkov
nasledovne:
1) zvýšenie príjmov finančných operácií, položka 454 001 prevod z rezervného
fondu, o sumu 8 100,00 eur,
2) zvýšenie kapitálových výdavkov, program 8.3, odd. 08., položka 720 – účelová
dotácia pre COM-MÉDIA spol. s.r.o., na zmenu frekvencie terestriálneho
vysielania MsTV Komárno, o sumu 8 100,00 eur

D/

žiada
1.

2.

Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno premietnuť zmenu
rozpočtu v zmysle bodu C /tohto uznesenia do Programového rozpočtu Mesta
Komárno na rok 2020.
konateľa spoločnosti COM-MÉDIA spol s.r.o Petra Czékusa, aby v roku
2020 zabezpečil investíciu týkajúcu sa zmeny frekvencie terestriálneho
vysielania MsTV Komárno. V prípade nevykonania tejto investície je
spoločnosť COM-MÉDIA spol s.r.o povinná vrátiť túto účelovú dotáciu
v termíne do 31.12.2020.
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