
Zápisnica 
 zo zasadnutia finančnej komisie konanej dňa  4. 5.  2011 v zasadačke Mestského úradu 

Hurbanovo 
 
Prítomní: viď prezenčná listina 
 

Program jednania: 
1. Otvorenie 
2. Informácia o úlohách zo zasadnutia MZ 
3. Záverečný účet mesta Hurbanovo za rok 2010 a návrh na použitie rezervného fondu 
4. Čerpanie rozpočtu mesta za prvý štvrťrok 2011  

5. Materiály na zasadnutie MZ 
6. Záver 
 
1. Otvorenie  
        Zasadnutie zahájil a členov komisie privítal predseda komisie, Ing. Karol Lovász. 
 
2. Informácia o úlohách zo zasadnutia MZ 
        Predseda komisie informoval prítomných o prijatých uzneseniach na zasadnutí 
mestského zastupiteľstva konaného dňa 14. 4. 2011. 

 
3. Záverečný účet mesta Hurbanovo za rok 2010 a návrh na použitie rezervného fondu 
         Členovia komisie prejednali predložený záverečný účet mesta, ktorý sa týka celkového 
hospodárenia mesta v roku 2010 a berú ho na vedomie. Zároveň konštatovali, že na 
rezervnom fonde mesta k 31. 12. 2010 zostalo 50 954,02 € a súhlasia s jeho použitím v súlade 
s predloženým návrhom.  
         Súčasťou záverečného účtu sú aj rozbory hospodárenia jednotlivých rozpočtových 
organizácií mesta a príspevkovej organizácie. Komisia prebrala jednotlivé rozbory 
hospodárenia  a doporučuje ich schváliť na zasadnutí MZ. 

 
4. Čerpanie rozpočtu mesta za prvý štvrťrok 2011  
      Predseda komisie informoval prítomných, že v súlade s uznesením číslo 9/2011-MZ je pre 
komisiu poskytnutý výkaz o stave čerpania rozpočtu k 30. 3. 2011, ako aj prehľad o zostatku 
finančných prostriedkov na účtoch mesta k tomu istému dátumu. Komisia sa bude s týmito 
materiálmi podrobne zaoberať na svojom najbližšom zasadnutí.  
 
5. Materiály na zasadnutie MZ 
       Okrem záverečného účtu mesta sa na zasadnutí MZ budú prejednávať aj ďalšie materiály, 
ku ktorým sa vyjadrovali členovia komisie: 

a) SORIA Invest, s. r. o., Bratislava -  žiadosť o stanovisko k investičnému zámeru 
týkajúceho sa výstavby obchodného strediska TESCO na súkromných pozemkoch 
popri hlavnej cesty  neďaleko daňového úradu – členovia komisie sú toho názoru, že 
výstavba obchodného strediska by bola prínosom pre občanov mesta. 



b) Zmluva o zlúčení spoločností s ručením obmedzeným so stopercentnou účasťou mesta 
– FK súhlasí s podpísaním uvedenej zmluvy. 

c) Mestské zdravotné stredisko Hurbanovo – žiadosť o úpravu výšky nájomného. FK 
doporučuje prejednanie žiadosti odročiť do doby prešetrenia ďalších súvisiacich 
dokumentov. 

d) Spracovanie podmienok, ktoré sa zapracujú do vyhlásenia verejnej súťaže pre „Odvoz 
a zneškodnenie odpadu z domácností“ – FK súhlasí s vypísaním verejnej súťaže 
s predloženými rozšírenými podmienkami. 

e) Realizácia projektov v rámci grantového programu „TU SME DOMA“ – žiadosť 
o spoluúčasť mesta – FK súhlasí s nefinančnou spoluúčasťou mesta len 
v nevyhnutných prípadoch; doporučuje spoluúčasť zabezpečiť prednostne vlastnou 
prácou žiadateľov. 

f) Spolufinancovanie projektov zameraných na obnovu výchovy a vzdelávania v školách 
a školských zariadeniach – FK súhlasí so spolufinancovaním uvedených projektov. 

g) Vymenovanie likvidátora na čelo Mestského podniku služieb a výroby, štátny podnik 
Hurbanovo – táto organizácia je od r. 1993 v likvidácii, ale ešte likvidácia nie je 
ukončená. Momentálne je bez likvidátora, nakoľko doterajšia likvidátorka, určená 
mestským zastupiteľstvom v r. 1993, zomrela. Z uvedeného dôvodu je potrebné 
vymenovať nového likvidátora. FK doporučuje najprv preveriť, že za akých 
finančných podmienok je ochotný navrhovaný advokát vykonávať túto činnosť. 

h) Návrh na vyradenie osobného motorového vozidla – FK súhlasí s vyradením 
motorového vozidla a jeho následným odpredajom za podmienok stanovených v 
 predloženom návrhu. 

i)  Žiadosť o udelenie súhlasu na zakúpenie 2 kusov fotopascí na odhalenie páchateľov 
nelegálnych skládok odpadu na území mesta – FK súhlasí s ich zakúpením, ale 
doporučuje ich dôkladným spôsobom zabezpečiť proti krádeži. 

j)  MŠK Hurbanovo - žiadosť o prenájom oplotenia – FK doporučuje udeliť súhlas na 
prenájom. 

k) Prenájom pozemkov pre žiadateľov, ktorých žiadosti boli prejednávané na zasadnutí 
MZ dňa 15. 2. 2011 a 15. 3. 2011 (dvojkolové schvaľovanie) – FK súhlasí 
s uzatvorením nájomných zmlúv podľa predložených návrhov. 

l)  Prenájom nebytových priestorov pre žiadateľov, ktorých žiadosti boli prejednávané na 
zasadnutí MZ dňa 15. 2. 2011 a 15. 3. 2011(dvojkolové schvaľovanie)  – FK súhlasí 
s uzatvorením nájomných zmlúv podľa predložených návrhov. 

m) Zrušenie uznesení MZ na prenájom pozemkov v priemyselnom parku – nakoľko 
žiadatelia do dnešnej doby neprejavili záujem o podpísanie nájomných zmlúv, FK 
súhlasí so zrušením príslušných uznesení. 

n) Energy 17, s. r. o., Trenčín – žiadosť o zriadeníe vecného bremena na uloženie 
káblovej prípojky  22kV Zelený Háj – Martovce na pozemkoch mesta Hurbanovo – FK 
doporučuje žiadosti vyhovieť. 

 
6. Záver 
          Po prejednaní všetkých bodov rokovania predseda FK poďakoval  členom komisie za 
ich aktívnu účasť a ukončil jednanie. 
      
V Hurbanove, 5. 5. 2011                                                         
Zapísala: Gogolová                                                                  

Ing. Karol Lovász 
                                                                                            predseda komisie 



 
 


