
Zápisnica 
 zo zasadnutia Komisie finančnej, správy majetku mesta a verejnej súťaže pri Mestskom 
zastupiteľstve v Hurbanove,  konaného dňa  17. 10.  2011 v zasadačke Mestského úradu 

Hurbanovo 
 
 
Prítomní: viď prezenčná listina 

 

Program jednania: 
1. Otvorenie. 

2. I. zmena rozpočtu mesta Hurbanovo na rok 2011. 
3.Čerpania rozpočtu mesta k 30. 9. 2011 

4. Diskusia. 

5. Záver. 
 
1. Otvorenie.  
        Zasadnutie zahájil a prítomných privítal predseda komisie,  Ing. Karol Lovász. 

 
2. I. zmena rozpočtu mesta Hurbanovo na rok 2011. 
       S predloženým návrhom I. zmeny rozpočtu mesta Hurbanovo na rok 2011 prítomných oboznámila Ing. 

Gogolová, vedúca finančného oddelenia a Ing. Lovász, zástupca primátorky mesta, ktorý zdôraznil, že v čase 
nedostatku finančných prostriedkov na rozvoj mesta, by bolo dobré pouvažovať o možnostiach rozšírenia 

podnikateľskej činnosti vykonávanej mestom, napr. rozšírením poskytovaných platených služieb pre občanov, 

čím by sa jednak zvýšil príjem do rozpočtu mesta a zároveň by aj pre občanov bola zabezpečená možnosť na 
objednanie niektorých sezónnych prác (predovšetkým prác poľnohospodárskeho charakteru: orba, 

rotovátorovanie, kosenie trávy, orez stromov a pod.) 
       Čo sa týka daní a poplatkov nie je zámerom mesta zvýšenie týchto platieb, ale snahou je ich stopercentné 

plnenie, a preto FK doporučuje prijať opatrenia na dôsledné vymáhanie daňových nedoplatkov. Predseda 

komisie oboznámil prítomných o výške jednotlivých daní a poplatkov v  obciach hurbanovského obvodu, ktoré 
do porovnávacej tabuľky sústredil a spracoval starosta obce Imeľ. 

 
3.Čerpania rozpočtu mesta k 30. 9. 2011 

        V súlade s uznesením mestského zastupiteľstva č. 9/2011-MZ Ing. Gogolová predložila pre členov FK stav 

čerpania rozpočtu mesta k 30. 9. 2011 a prehľad o zostatku finančných prostriedkov na bankových účtoch k 30. 
9. 2011 s krátkym vysvetlením. Uviedla, že je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami, a to vo výške 

181 040,89 €, ale veľká časť týchto financií slúži na výplatu miezd za mesiac september (dňa 10. 10. 2011).  
 
4. Diskusia. 

       V rámci tohto bodu prebehla diskusia k jednotlivým bodom rokovania. 
 
5. Záver. 
          Po prejednaní všetkých bodov rokovania predseda FK prítomným poďakoval  za ich aktívnu účasť a 

ukončil jednanie. 

      
 

V Hurbanove, 18. 10. 2011                                                         
Zapísala: Gogolová                                                                  

                        Ing. Karol Lovász 
                                                                                                                                      predseda komisie 

 



 


