
 
 

Zápisnica 
 zo zasadnutia finančnej komisie konanej dňa 8. 3. 2011 v zasadačke Mestského úradu 

Hurbanovo 
 
 
 
Prítomní: viď prezenčná listina 
 
 

Program jednania: 
1. Otvorenie 
2. Plán činnosti na rok 2011 
3. Rôzne 
4. Záver 
 
 
1. Otvorenie  
        Zasadnutie zahájil a členov komisie, ako aj zástupcu primátorky mesta privítal predseda 

komisie, Ing. Karol Lovász. 
 
2. Plán činnosti na rok 2011 
        Predseda komisie konštatoval, že pre komisiu  nie je jednoduché stanoviť konkrétny plán 
činnosti,  pretože komisia bude prejednávať v prvom rade pripravované materiály do 
mestského zastupiteľstva, vyhodnocovať finančnú situáciu mesta a na základe vývoja financií 
predkladať návrhy na zmenu rozpočtu. Ďalej predseda vyzval členov komisie, aby povedali, ak majú 

konkrétne návrhy týkajúce sa činnosti komisie. 

 
3. Rôzne 
a) Návrh na zlúčenie dvoch spoločností s ručením obmedzeným so stopercentnou účasťou 
mesta 
      Uznesením č. 40/202121-MZ bol poverený Ladislav Németh, zástupca primátorky mesta 

zabezpečením všetkých potrebných úkonov k zlúčeniu spoločnosti MsBPaĽP, s. r. o. so 
spoločnosťou MsVaK, s. r. o.  
      Členovia komisie doporučujú postupovať ďalej v procese zlúčenia, nakoľko na základe 
predloženého materiálu o hospodárení spoločnosti MsBPaĽP, s. r. o. od roku 2004 do roku 
2009 možno konštatovať, že okrem roku 2007 každý rok vykazovala stratu napriek tomu, že 
každoročne jej činnosť bola dotovaná z rozpočtu mesta. Zlúčenie dvoch spoločností by sa 
malo uskutočniť k 1. 7. 2011. 
       Finančná komisia doporučuje na najbližšom zasadnutí MZ: 

1. schváliť zrušenie uznesenia č. 677/2010-MZ zo dňa 8. 7. 2010 (možnosť použitia 



voľných finančných prostriedkov a príspevku z rozpočtu mesta na čiastočnú 
rekonštrukciu ľadovej plochy). 

2. schváliť zmenu uznesenia č. 714/2010-MZ, týkajúceho sa platnosti konateľskej 
zmluvy organizácie, resp. poveriť valné zhromaždenie, aby vypovedala konateľskú 
zmluvu tak, aby výpovedná lehota končila 30. 6. 2011, 

3. uložiť konateľom oboch spoločností k 30. 6. 2011 zostaviť mimoriadnu účtovnú 
závierku a inventarizáciu majetku, 

4. uložiť konateľke spoločnosti MsBPaĽP, s. r. o.: 
- neuskutočňovať žiadne úkony v mene spoločnosti, ktorými by boli predĺžené 

existujúce zmluvy alebo vznikli nové záväzky, 
- uskutočniť vypovedanie všetkých platných zmlúv tak, aby výpovedná lehota 

začala plynúť dňom 1. 4. 2011, resp. aby zmluvy boli ukončené do 30. 6. 2011. 
- zvolať bytových dôverníkov spravovaných bytov na prejednanie postupu 
ďalšieho správcovstva.    

 
b) TJ strojár, Hurbanovo – žiadosť o prenájom nebytových priestorov v budove MsBPaĽP s. 

r. o. Hurbanovo 
     FK súhlasí s prenájmov uvedených priestorov pre žiadateľa. 
 
c) Spolufinancovanie realizácie projektu na ochranu pred povodňami vo výške 3 000,- € 
     FK súhlasí s realizáciou projektu podľa predloženého návrhu. 
 
d) Žiadosť politických strán pôsobiacich na území mesta o užívanie miestnosti v budove 
Mestského kultúrneho strediska Hurbanovo za účelom konania straníckych schôdzok – 

maximálne raz za mesiac pre tú-ktorú politickú stranu. 
        FK súhlasí s prenájmom podľa predloženého návrhu. 
 
e) Klára Kosinová, Hurbanovo – žiadosť o súhlas k uzatvoreniu zmluvy o podnájme pozemku 
na ktorom sa nachádza dočasná stavba predajne, ktorú od p. Kosinovej odkúpila p. Bilková. 
          FK súhlasí s uzatvorením zmluvy o podnájme do doby platnosti nájomnej zmluvy t. j. 
do 31. 8. 2011. 
 
f) Renáta Bilková, Hurbanovo – žiadosť o prenájom pozemku, ktorý je uvedený 

v predchádzajúcej žiadosti s termínom od 1. 9. 2011. 
         FK súhlasí s prenájmom podľa predloženého návrhu. 
 
g) Vlastníci bytov – žiadosť o prenájom pozemkov v areáli bytových domov na adresách: 
Komárňanská 138, 140 a Slobody 4, 6, 8, 10, 16, 18, 20, 22. 
         FK súhlasí s prenájmom podľa predloženého návrhu. 
 
h) Ladislav Kavecký, Hurbanovo – žiadosť o odpredaj pozemku o výmere 4 093 m2 

v mestskej časti Konkoľ. 



        FK nesúhlasí s odpredajom predmetného pozemku. 
 
i) František Černík, Hurbanovo – žiadosť o finančnú pomoc na likvidáciu veľkého 
betónového zásobníka na asfalt pri rodinnom dome, ktorý pôvodne patril cestárom a ešte 
z tých čias tam zostal uvedený zásobník, ktorý sa nachádza čiastočne na súkromnom pozemku 
a čiastočne (1/4) na pozemku mesta. 
     FK je toho názoru, že vzhľadom na napätý rozpočet mesta finančné prostriedky mesto 

nevie poskytnúť, ale podľa dohody s p. Černíkom doporučuje čiastočnú kompenzáciu 
výdavkov formou poskytnutia služieb, ktoré vykonáva úsek služieb mesta. 
 
j) WELL management, s. r. o., Bojnice – ponuka expertných služieb na vykonávanie 
elektronickej aukcie – vzhľadom k tomu, že mesto má vykonávať verejné obstarávania 
elektronickou formou a už spolupracovala s uvedenou firmou, FK doporučuje v spolupráci 
pokračovať. 
 
4. Záver 
          Po prejednaní všetkých bodov rokovania predseda FK všetkým prítomným poďakoval  
za ich aktívnu účasť a ukončil jednanie. 
      
 

V Hurbanove, 10. 3. 2011                                                         
Zapísala: Gogolová                                                                  

Ing. Karol Lovász 
                                                                                            predseda komisie 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 


