
Zápisnica 
 zo zasadnutia Komisie finančnej, správy majetku mesta a verejnej súťaže pri Mestskom 
zastupiteľstve v Hurbanove,  konaného dňa  14. 12.  2011 v zasadačke Mestského úradu 

Hurbanovo 

 
 
Prítomní: viď prezenčná listina 

 

Program jednania: 
1. Zahájenie. 
2. II.Zmena rozpočtu mesta Hurbanovo na rok 2011 a organizácií v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Hurbanovo. 
3. Návrh rozpočtu mesta na roky 2012-2014 a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Hurbanovo. 
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hurbanovo o určení výšky dotácie na žiaka 

pre neštátnych zriaďovateľov škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta 
Hurbanovo. 

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hurbanovo o určení výšky dotácie na dieťa 
materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a  školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta. 
6. Rôzne. 

7. Diskusia.  
8. Záver. 

 
1. Zahájenie  
        Zasadnutie zahájil a prítomných privítal predseda komisie, Ing. Karol Lovász. 
 

2. II.Zmena rozpočtu mesta Hurbanovo na rok 2011 a organizácií v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Hurbanovo. 
     S predloženým návrhom II. zmeny rozpočtu mesta Hurbanovo na rok 2011 prítomných 
oboznámil Ing. Karol Lovász, predseda komisie. Konštatoval, že v rámci prvej zmeny bolo do 

rozpočtu zapracované čiastočné financovanie projektu „ČOV Hurbanovo“, ale na základe 
platnej zmluvy a pokynov z Environmentálneho fondu táto akcia má byť zrealizovaná 

a finančne ukončená ešte v tomto roku. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné navýšenie 
príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu o financie potrebné na realizáciu tohto projektu.  

       Finančná komisia doporučuje predložený návrh zmeny rozpočtu schváliť na zasadnutí 
mestského zastupiteľstva. 
 

3. Návrh rozpočtu mesta na roky 2012-2014 a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Hurbanovo. 
     Členovia komisie sa oboznámili s predloženými materiálmi. Konštatovali, že návrh 
rozpočtu mesta neobsahuje príspevky pre spoločenské organizácie a kluby. Predseda komisie 



uviedol, že na internetovej stránke MF SR je už zverejnená predpokladaná výška príjmov 
z podielových daní na rok 2012 pre jednotlivé mestá a obce, ale zároveň zdôraznil, že 

Združenie miest a obcí varuje svojich členov, že v budúcom roku nemôžu plánovať s celou 
touto sumou. Preto predseda doporučuje túto príjmovú položku rozpočtovať vo výške 95,71 

% (tak ako sa predpokladá jeho plnenie v roku 2011), t. j. vo výške 1 758 680 €, čo znamená 
navýšenie rozpočtu o 23 080 € a doporučuje tieto finančné prostriedky použiť na dotáciu pre 

spoločenské organizácie nasledovne: 
MŠK – mládežnícky futbal                                          11 500 €, 

ostatné spoločenské organizácie a športové kluby        6 580 € 
cirkvy                                                                             5 000 €. 

      Členovia komisie súhlasia s predloženým návrhom, ale doporučujú pri prerozdelení 
dotácií uprednostniť také organizácie a združenia, ktoré vyvíjajú aktivity pre širokú verejnosť, 

vykonávajú humanitárnu a verejnoprospešnú činnosť a napomáhajú ku kvalitnejšiemu životu 
na území mesta. 

 
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hurbanovo o určení výšky dotácie na 
žiaka pre neštátnych zriaďovateľov škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta 
Hurbanovo. 
     Členovia komisie doporučujú VZN mesta schváliť podľa predloženého návrhu. 
 

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hurbanovo o určení výšky dotácie na 
dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a  školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. 
      Členovia komisie doporučujú VZN mesta schváliť podľa predloženého návrhu. 

 
6. Rôzne. 
     Predseda komisie oboznámil členov s ďalšími materiálmi, ktoré budú prejednávané na 
zasadnutí mestského zastupiteľstva. FK predložené materiály berie na vedomie. 

 
7. Záver. 
          Po prejednaní všetkých bodov rokovania predseda FK prítomným poďakoval  za ich 
aktívnu účasť a ukončil jednanie. 

      
 

V Hurbanove, 15. 12. 2011                                                         
Zapísala: Gogolová                                                                  

 
Ing. Karol Lovász 

                                                                                            predseda komisie 
 

 
 


