Zápisnica
zo zasadnutia finančnej komisie konanej dňa 12. 4. 2011 v zasadačke Mestského úradu
Hurbanovo

Prítomní: viď prezenčná listina

Program jednania:
1. Otvorenie
2. Informácia o úlohách zo zasadnutia MZ
3. Platové inventúry mestských organizácií
4. Materiály na zasadnutie MZ
5. Záver

1. Otvorenie
Zasadnutie zahájil a členov komisie privítal predseda komisie, Ing. Karol Lovász.
2. Informácia o úlohách zo zasadnutia MZ
Uznesením číslo 9/2011-MZ bolo schválené, že po ukončení štvrťroka sa členom komisii
predloží výkaz o stave čerpania rozpočtu a prehľad o zostatku finančných prostriedkov na
účtoch mesta – tieto materiály budú predložené na nasledujúce zasadnutie komisie, nakoľko
ešte sa vykonávajú účtovné a kontrolné práce, kompletné výkazy sa majú odovzdať
metodičke na daňovom úrade dňa: 18. 4. 2011.
Uznesením č. 41/2011-MZ bolo odsúhlasené zlúčenie dvoch spoločností so sto
percentnou majetkovou účasťou mesta, a to Mestský bytový podnik a ľadová plocha s. r. o.
a Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s. r. o. – Ing. Lovász, predseda komisie
doporučuje:
- vypracovať podrobný postup odovzdávania majetku, agendy a účtovníctva spoločnosti
MsBPaĽP, s. r. o.,
- čím skôr uzatvoriť zmluvu, prípadne dohodu na dokončenie účtovníctva k 30. 6. 2011 (na
mesiac júl 2011),
- vynulovať pokladňu (všetky finančné prostriedky v hotovosti najneskôr dňa 30. 6. 2011
vložiť na bankový účet spoločnosti),
- zabezpečiť existenciu momentálnych bankových účtov ešte cca pol roka po ukončení
činnosti spoločnosti.
3. Platové inventúry mestských organizácií
V súlade s uzn. č. 16/2011 všetky organizácie mesta vypracovali platové inventúry, ktoré
boli predložené členom finančnej komisie, predseda komisie uviedol, že spraví ich rozbor,
ktorý sa prejedná na májovom zasadnutí MZ.

4. Materiály na zasadnutie MZ
a) Voľba hlavného kontrolóra – členovia komisie sa oboznámili s kandidátmi na post
hlavného kontrolóra mesta.
b) Výberového konania na prenájom areálu prekládkovej stanice a odvoz a likvidáciu TKO
z prekládkovej stanice
Na základe vykonaného prieskumu trhu na dodávku služby – komplexné zabezpečenie
procesu verejného obstarávania pre „Odvoz a zneškodnenie odpadu z domácností“ bol
vybratý dodávateľ: Procurement Partners, s. r. o., Bratislava – FK súhlasí s uzatvorením
zmluvy na dodávku služieb s vyššie uvedeným dodávateľom.
c) Rozdelenie finančných prostriedkov pre spoločenské organizácie, športové kluby a cirkev –
členovia komisie súhlasia s prerozdelením financií tak, ako to navrhuje komisia školstva,
vzdelávania a kultúry a komisia športu a mládeže. Doporučuje sa vyplatiť 50 % z priznaných
dotácií do 30. 6. 2011. Jednotlivý členovia komisie mali takú pripomienku, že v budúcnosti
by sa mali finančné prostriedky pre cirkev deliť v pomere počtu občanov patriacich
k jednotlivým náboženským komunitám.
5. Záver
Po prejednaní všetkých bodov rokovania predseda FK poďakoval členom komisie za
ich aktívnu účasť a ukončil jednanie.

V Hurbanove, 13. 4. 2011
Zapísala: Gogolová
Ing. Karol Lovász
predseda komisie

