Zápisnica zo zasadnutia Komisie finančnej, správy majetku mesta a verejnej
súťaže pri Mestskom zastupiteľstve v Hurbanove, konaného dňa 13. 12. 2017 v
zasadačke Mestského úradu v Hurbanove
Prítomní: viď prezenčná listina
Program jednania:
1. Zahájenie.
2. Návrh III. zmeny rozpočtu Mesta Hurbanovo a zmeny rozpočtov organizácií v jeho
zriaďovateľskej pôsobnosti na rok 2017.
3. Návrh dodatku č. 4 k VZN č. 105 o určení výšky finančných prostriedkov na dieťa
materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta.
4. Návrh dodatku č. 4 k VZN č. 106 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a
prevádzku na žiaka školy alebo školského zariadenia mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
5. Návrh na zrušenie rozpočtovej organizácie – Mestské zdravotné stredisko Hurbanovo.
6. Interaktívne multifunkčné ihrisko – prijatie krátkodobého úveru.
7. Návrh rozpočtu organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a Mesta Hurbanovo na
roky 2018, 2019, 2020.
8. Návrh na vyradenie majetku z majetku Mesta Hurbanovo.
9. Rôzne.
10. Záver.
1. Zahájenie
Zasadnutie zahájil a prítomných členov komisie privítal predseda komisie, Ing. Zoltán
Hegyi.
2. Návrh III. zmeny rozpočtu Mesta Hurbanovo a zmeny rozpočtov organizácií v jeho
zriaďovateľskej pôsobnosti na rok 2017
Členovia komisie podrobne prebrali jednotlivé navrhované úpravy rozpočtu mesta,
ako aj jednotlivých organizácií mesta. Konštatovali, že pri školských zariadeniach sa zmeny
týkajú predovšetkým úpravy výšky štátnych dotácií a vlastných príjmov jednotlivých
zariadení. Významnú zmenu predstavuje zapracovanie odsúhlasenej dotácie z rozpočtu mesta
pre Zariadenie pre seniorov Smaragd. Okrem toho v rozpočte mesta sú navýšené výdavky na
zlepšenie materiálno-technického vybavenia oddelenia služieb, na údržbu nebytových
priestorov, na realizáciu schválených projektov a pod. Členovia komisie doporučujú schváliť
zmenu rozpočtu mesta a organizácií mesta v súlade s predloženými návrhmi.
3. Návrh dodatku č. 4 k VZN č. 105 o určení výšky finančných prostriedkov na dieťa
materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta
Členovia komisie sa oboznámili s predloženým materiálom, ktorý berú na vedomie.
4. Návrh dodatku č. 4 k VZN č. 106 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a
prevádzku na žiaka školy alebo školského zariadenia mimo zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta
Členovia komisie sa oboznámili s predloženým materiálom, ktorý berú na vedomie.

5. Návrh na zrušenie rozpočtovej organizácie – Mestské zdravotné stredisko Hurbanovo
FK súhlasí so zrušením rozpočtovej organizácie a s jej začlenením do rozpočtu
zriaďovateľa.
6. Interaktívne multifunkčné ihrisko – prijatie krátkodobého úveru
FK súhlasí s prijatím krátkodobého úveru v súlade s predloženým návrhom.
7. Návrh rozpočtu organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a Mesta Hurbanovo na
roky 2018, 2019, 2020
Členovia komisie sa oboznámili s predloženými návrhmi rozpočtu, analyzovali
jednotlivé medziročné zmeny, ako aj vzájomnú prepojenosť rozpočtu mesta a jej organizácií.
FK doporučuje rozpočty jednotlivých organizácií schváliť podľa predložených návrhov. Pri
rozpočte mesta členovia komisie konštatovali, že príjmová časť rozpočtu neobsahuje výrazné
zvýšenie vlastných príjmov mesta, nakoľko sa nepočíta so zvýšením miestnych daní a
poplatkov, ani ďalších platieb, ktoré by mali dopad na zvýšenie príjmov. FK doporučuje v
budúcnosti prehodnotiť možnosti navýšenia jednotlivých príjmových položiek.
Ďalej prítomní podrobne prebrali výdavkové položky v členení podľa jednotlivých
programov. Konštatovali, že v mzdovej oblasti je zapracovaná zákonná valorizácia platov a
okrem toho veľká väčšina výdavkových položiek je na úrovni roka 2017. Výrazné zvýšenie
predstavuje poskytnutá dotácia pre Zariadenie pre seniorov Smaragd na zabezpečenie jej
činnosti, ako aj dotácia z rozpočtu mesta na prefinancovanie neinvestičného projektu
realizovaného cez Základnú školu s materskou školou Árpáda Fesztyho s VJM. Niektorí
členovia komisie postrádajú z predloženého návrhu výdavky na ďalší investičný rozvoj mesta,
čo bolo dôvodom toho, že komisia nemala jednotné stanovisko ohľadne schválenia rozpočtu,
napriek tomu, že sa konštatovalo, že na investície bude možné vyčleniť finančné prostriedky z
rezervného fondu mesta.
8. Návrh na vyradenie majetku z majetku Mesta Hurbanovo
FK súhlasí s odpísaním majetku v súlade s predloženým návrhom.
9. Rôzne
V rámci tohto bodu programu sa členovia komisie oboznámili s predloženými
žiadosťami, ktoré sa týkajú prenájmu nehnuteľností v majetku mesta, voči ktorým nemali
výhrady. Pri žiadosti o zámenu pozemkov s Financial & Reality s.r.o. FK nedoporučuje
zámenu pozemkov, ale radšej priamy odpredaj žiadateľovi.
10. Záver
Po prejednaní všetkých bodov programu predseda FK prítomným poďakoval za ich
aktívnu účasť a ukončil jednanie.

V Hurbanove, 13. 12. 2017
Zapísala: Gogolová

