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Dôvodová správa - Indoklás:
UMZ č. 462/2019 zo dňa 30. októbra 2020, bol schválený podnikateľský plán obchodnej
spoločnosti CALOR s.r.o na rok 2020.

Žiadosť o schválenie investície
Vedenie spoločnosti Calor, s.r.o. žiada o schválenie investície a jej finančného krytia „
Výmena strojného zariadenia kotolne Vnútorná okružná, Komárno“ v zmysle spracovanej
projektovej dokumentácie vo výške 80 000,00 eur
Uvedená investícia do majetku mesta Komárno bola prejednaná na MsZ Komárno dňa
30.10.2019, kde uznesením č. 462/2019 bol schválený podnikateľský plán spoločnosti na rok
2020, ktorý tvorí prílohu tejto žiadosti.
Spoločnosť Calor s.r.o. pri tvorbe cenového návrhu ceny tepla na rok 2020 uvažovalo
s realizovaním tejto investície, čo malo dopad na cenotvorbu na rok 2020, kde je táto
investícia započítaná. V prípade nezrealizovania investície vo vyúčtovaní dodávky tepla
budeme musieť túto skutočnosť zohľadniť, čo znamená zníženie fixnej zložky tepla
s následným vznikom preplatkov na strane odberateľov, čo bude mať výrazný dopad na
hospodárenie spoločnosti.
Z technického hľadiska je realizácia tejto investície nevyhnutná pre odstránenie
poruchovosti kotolne a výraznou mierou prispeje k efektívnosti vykurovania, čo sa prejaví na
hospodárskom výsledku spoločnosti.

Stanoviská poradných orgánov/ Tanácsadó szervek állásfoglalásai:
Stanovisko MsÚ : odporúča schváliť návrh na uznesenie
Stanovisko FK zo dňa 07.09.2020: Hlasovanie. 8-0-0

Stanovisko Rady zo dňa 09.09.2020: : Hlasovanie. 6-0-0
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Návrh na uznesenie
k návrhu na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2020 poskytnutie účelovej dotácie pre CALOR s.r.o, Športová č.1, Komárno, Ičo: 43797831

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/

berie na vedomie
schválený podnikateľský plán na rok 2020 s investíciou „Výmena strojného zariadenia
kotolne Vnútorná okružná, Komárno“ v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie
vo výške 80 000, 00 eur

B/

schvaľuje
zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2020, povolené prekročenie
príjmových finančných operácií a povolené prekročenie kapitálových výdavkov
nasledovne:

C/

1.

zvýšenie príjmov finančných operácií, položka 454 001 prevod z rezervného
fondu, o sumu 80 000,00 eur,

2.

zvýšenie kapitálových výdavkov, program 8.3 odd. 06, položka 720 – účelová
dotácia pre CALOR s.r.o. na výmenu strojného zariadenia kotolne Vnútorná
okružná Komárno, o sumu 80 000,00 eur

žiada

1. Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno premietnuť zmenu rozpočtu
v zmysle bodu B/ tohto uznesenia do Programového rozpočtu mesta Komárno na rok
2020
2. konateľa spoločnosti CALOR s.r.o Ing. Bélu Balogha, aby v roku 2020 zabezpečil
investíciu „Výmena strojného zariadenia kotolne Vnútorná okružná, Komárno“.
V prípade nevykonania tejto investície je spoločnosť CALOR s.r.o povinná vrátiť túto
účelovú dotáciu v termíne do 31.12.2020.
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