
Zápisnica 
 zo zasadnutia Komisie finančnej, správy majetku mesta a verejnej súťaže pri Mestskom 

zastupiteľstve v Hurbanove,  konaného dňa  12. 12.  2012 v kancelárii zástupcu 
primátorky mesta  

 
 
Prítomní: viď prezenčná listina 
 

Program jednania: 
1. Otvorenie 
2. Zmena rozpočtu mesta Hurbanovo a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta   
      Hurbanovo na rok 2012 
3. Návrh rozpočtu mesta Hurbanovo na roky 2013, 2014, 2015 
4. Návrh rozpočtu organizácií mesta Hurbanovo na roky 2013, 2014, 2015 
5. Návrh VZN mesta Hurbanovo o určení výšky finančných prostriedkov na dieťa MŠ, žiaka   
      ZUŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta s účinnosťou od 1. 1. 2013 
6. Materiály na zasadnutie MsZ v Hurbanove 
7. Rôzne 
8. Záver 
 
1. Otvorenie 
        Zasadnutie zahájil a prítomných privítal predseda komisie, Ing. Karol Lovász. 
 
2. Zmena rozpočtu mesta Hurbanovo a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta   
      Hurbanovo na rok 2012 

Predseda komisie oboznámil prítomných s predloženými materiálmi, uviedol dôvody 
spracovania navrhovaných zmien.  FK doporučuje uvedené materiály prejednať a schváliť. 
 
3. Návrh rozpočtu mesta Hurbanovo na roky 2013, 2014, 2015 

Členovia komisie sa oboznámili s predloženým návrhom rozpočtu mesta na roky 2013, 2014 a 
2015, pričom rozpočty na roky 2014 a 2015 nie sú záväzné, ale zo zákona je nutné ich vypracovať. 
Návrh rozpočtu na rok 2013 je prebytkový, v súlade s usmernením vlády a podpísaného memoranda 
o spolupráci. Celková výška prebytku činí 94 313 €. Predseda komisie vyzdvihol podstatnejšie zmeny 
oproti roku 2012, a to konkrétne návrh na zvýšenie stavu mestskej polície, zníženie príspevkov pre 
športové kluby a cirkev, ako aj spôsob financovania akcií organizovaných spoločenskými 
organizáciami. Predložený návrh členovia komisie doporučujú na zasadnutí mestského zastupiteľstva 
prejednať a schváliť. 
 
4. Návrh rozpočtu organizácií mesta Hurbanovo na roky 2013, 2014, 2015 

Členovia komisie konštatovali, že predložené návrhy rozpočtov sú vypracované 
v súlade s rozpočtom mesta a doporučujú ich prejednať a schváliť.  

V súlade s uznesením mestského zastupiteľstva č. 287/2012-MZ bod d) finančná 
komisia doporučuje stanoviť záväzné ukazovetele pre organizácie v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta vo výške rozpočtovaných výdavkov/nákladov v členení podľa rozpočtových 
skupín 610-mzdy, 620-odvody do fondov a 630-tovary a služby v súlade so schváleným 
rozpočtom organizácie. Pridelené finančné prostriedky majú slúžiť na zabezpečenie riadneho 
chodu organizácie v súlade s jej platnou zriaďovacou listinou. 
 



5. Návrh VZN mesta Hurbanovo o určení výšky finančných prostriedkov na dieťa MŠ, 
žiaka  ZUŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta s účinnosťou od 1. 1. 
2013 

Členovia komisie doporučujú upraviť výšku finančných prostriedkov na dieťa MŠ, 
žiaka  ZUŠ a školských zariadení tak, aby boli v súlade so schváleným rozpočtom mesta. 
 
6. Návrh VZN mesta Hurbanovo o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka pre          
zriaďovateľov škôl a školských zariadení mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta       
Hurbanovo so sídlom na území mesta s účinnosťou od 1. 1. 2013 

FK doporučuje VZN mesta schváliť podľa predloženého návrhu. 
 
7. Návrh VZN mesta Hurbanovo, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov       
Územného plánu mesta Hurbanovo č. 1/2012 

FK doporučuje VZN mesta schváliť podľa predloženého návrhu. 
 
8. Správa o kontrole vykonávania inventarizácie pokladničnej hotovosti za rok 2012      
v zmysle § 29 a § 30 zák. NR SR č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších zmien a      
doplnkov 

FK berie na vedomie predloženú správu vypracovanú hlavným kontrolórom mesta. 
 
9. Rôzne 
a) Poradovník na nájomné byty – doplnenie 

FK berie na vedomie predložený materiál. 
 
b) Prenájom pozemkov v rekreačnej zóne 

FKsúhlasí s prenájmom pozemkov vo vlastníctve mesta pre vlastníkov rekreačných 
chát, ktoré sa nachádzajú na týchto pozemkoch. 
 
c) Adela Blatnická, Hurbanovo – žiadosť o obnovenie nájomnej zmluvy od 1. 1. 2013 

FK súhlasí s uzatvorením nájomnej zmluvy v súlade s predloženou žiadosťou. 
 
10. Diskusia 
a) Predseda komisie oboznámil prítomných so skutočnosťou, že na minulom zasadnutí komisie 
prejednávaný zámer zrealizovať výstavbu a následne zaistiť prevádzku sústavy veterných elektrární 
v k. ú. Hurbanovo nebol odsúhlasený na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Členovia komisie 
vyjadrili svoj nesúhlas s rozhodnutím poslancov mestského zastupiteľstva. 
 
b) Bola prejdnaná aj otázka novoosadených dopravných značiek zákazu státia popri hlavnej ceste I/64 
v centre mesta. Členovia komisie vyjadrili svoje názory z pohľadu podnikateľov, z pohľadu vodičov, 
ako aj z pohľadu cyklistov a ostatných občanov mesta. Predseda komisie uviedol, že aj v rámci 
komisie sú odlišné názory, medzi ktorými je ťažko nájsť kompromisné riešenie. Na 14.12.2012 je 
vyvolané jednanie s dopravným inžinierom, ktorý sa vyjadrí ku vzniknutej situácii, resp. k možnosti 
jej riešenia. 
 
10. Záver 
          Po prejednaní všetkých bodov rokovania predseda komisie prítomným poďakoval  za ich 
aktívnu účasť a ukončil jednanie. 
 
V Hurbanove, 13. 12. 2012                                                         
Zapísala: Gogolová                                                                    Ing. Karol Lovász 

                                                                                              predseda komisie 


