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Deň zasadnutia MsZ / Testületi ülés napja: 17.09.2020

Informatívna správa o finančnej spoluúčasti na projekte
„Slávnosti pri príležitosti 200. výročia narodenia generála Klapka György“
– malý projekt SKHU/WETA/1901“
a návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2020
Tájékoztató jelentés a „Klapka 200 – ünnepségsorozat Klapka György
honvédtábornok születésének 200. évfordulója alkalmából“ –
kisprojekt SKHU/WETA/1901“ c. projekt társfinanszírozásáról
és javaslat Komárom Város 2020-as programköltségvetésének
módosítására
Zodpovedný predkladateľ/
Felelős előterjesztő
Vypracoval / Témafelelős

Mgr. János Bajkai
Andrej Ozimy

Odborná komisia/
Véleményező szakbizottság
Finančná komisia / Pénzügyi bizottság
Mestská rada / Városi tanács

Dátum/dátum
07.09.2020
09.09.2020

Prílohy - Mellékletek:
1.
2.

Dôvodová správa – Indoklás
Návrh na uznesenie – Határozati javaslat
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Dôvodová správa - Indoklás:
V roku 2019 bola podaná žiadosť o finančnú dotáciu v rámci programu Interreg SKHU
Fond malých projektov pre západný región s názvom „Slávnosti pri príležitosti 200. výročia
narodenia generála Klapka György“. Cieľom projektu, s celkovým rozpočtom 37.559,36 €, je
organizovanie podujatí ktoré si budú pripomínať generála Györgya Klapku pri príležitosti 200.
výročia jeho narodenia. Cieľom podujatí bude podpora cezhraničnej spolupráce orgánov
verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti
Dňa 21.08.2020 Mesto Komárno obdržalo rozhodnutie o schválení žiadosti a priznaní
dotácie na tento projekt vo výške 31.925,45,- € z čoho 19.965,95 € činí finanční príspevok
pre projekt Mesta Komárno.
Mesto Komárno, ako vedúci partner projektu je povinné projekt spolufinancovať, čo
znamená, že bude nutné vykonať zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok
2020 a vyčleniť z bežných výdavkov finančné prostriedky vo výške 3.523,41 € na
spolufinancovanie tohto projektu.
Stanoviská poradných orgánov / Tanácsadó szervek állásfoglalásai:
Finančná kontrola: OK
Stanovisko úradu: Navrhuje schváliť návrh na uznesenie
Stanovisko Finančnej komisie zo dňa: 7.9.2020:
Hlasovanie: 6-0-0
Stanovisko Rady zo dňa: 9.9.2020:
Hlasovanie: 6-0-0

Pozmeňujúci návrh rady / A tanács módosító javaslata

Pozmeňujúci návrh komisie/ A bizottság módosító javaslata

Návrh uznesenia - Határozati javaslat:
Mestský úrad – Návrh MsÚ : Odporúča schváliť návrh na uznesenie
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Návrh na uznesenie
zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2020
pre projekt „Slávnosti pri príležitosti 200. výročia narodenia
generála Klapka György“ – malý projekt SKHU/WETA/1901“
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie
predloženú informatívnu a dôvodovú správu o úspešnosti projektu a návrh na presun
finančných prostriedkov v bežných výdavkoch programového rozpočtu mesta
Komárno 2020 v celkovej výške 3 523,41 eur.

B/

schvaľuje
zmenu Programového rozpočtu na rok 2020, presun rozpočtovaných prostriedkov
v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky
nasledovne:
1.
2.
3.
4.

C/

zníženie bežných výdavkov, odd. 05., program 5.1, položka
všeobecný materiál vo výške 500,00 eur,
zníženie bežných výdavkov, odd. 05., program 5.1, položka
konkurzy, súťaže vo výške 2 524,00 eur,
zníženie bežných výdavkov, odd. 05., program 5.1, položka
všeobecné služby vo výške 500,00 eur
zvýšenie bežných výdavkov, odd. 05., program 5.1, položka 600 –
spoluúčasť projektu Klapka 200, vo výške 3524,00 eur.

633006 –
637002 –
637004 –
výdavky na

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