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

zastupiteľstve v Hurbanove,  konaného dňa  9. 12.  2015 v zasadačke Kultúrneho 
strediska Miklósa Konkoly-Thege Hurbanovo 

 
 
Prítomní: viď prezenčná listina 
Program jednania: 
1.  Zahájenie. 
2.  Návrh III. zmeny rozpočtu organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a Mesta 
Hurbanovo na rok 2015 
3. Návrh dodatku č. 2 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. 2 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 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  
6. Návrh rozpočtu organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a Mesta Hurbanovo na 
roky 2016, 2017, 2018 
7. Návrh na vyradenie majetku z majetku Mesta Hurbanovo 
8. Prerokovanie platu primátorky mesta v zmysle platných právnych predpisov 
9. Rôzne    
10. Záver 
 
1.  Zahájenie. 

Zasadnutie zahájil a prítomných privítal predseda komisie, Ing. Zoltán Hegyi. 
 
2.  Návrh III. zmeny rozpočtu organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a Mesta 
Hurbanovo na rok 2015 
    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, pri Zariadení pre seniorov Smaragd sa znižujú jednotlivé výdavkové druhy 
v dôsledku zníženia vlastných príjmov a v ďalších organizáciách sú zapracované len presuny 
medzi položkami.  

FK má požiadavku, aby jednotlivé rozpočtové organizácie v budúcnosti predkladali 
všetky svoje materiály týkajúce sa rozpočtu v členení: 1. príjmy, 2. výdavky, pričom príjmová 
časť má zahŕňať aj ďalšie zdroje príjmov týchto zariadení, napr. výšky štátnych dotácií, 
príjem z rozpočtu mesta a pod.,  t. j. tak, aby celkové príjmy (zdroje) sa rovnali celkovým 
výdavkom.  

Členovia komisie berú na vedomie predložené návrhy na zmenu rozpočtu mesta 
a organizácií mesta. 



3. Návrh dodatku č. 2 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. 2 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 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  
        Členovia komisie konštatovali, že v predloženom návrhu VZN sa mení len výška 
poplatku za drobný stavebný odpad, nakoľko sa zmenila platná legislatíva v danej oblasti; 
ostatné druhy poplatkov zostávajú nezmenené. FK doporučuje schváliť predložený návrh 
VZN. 
 
6. Návrh rozpočtu organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a Mesta Hurbanovo na 
roky 2016, 2017, 2018 
       Členovia komisie sa oboznámili s predloženými návrhmi rozpočtu, analyzovali jednotlivé 
medziročné výkyvy, ako aj vzájomnú prepojenosť rozpočtu mesta a jej organizácií. FK 
doporučuje rozpočet mesta a jej organizácií na rok 2016 schváliť podľa predloženého návrhu. 
 
7. Návrh na vyradenie majetku z majetku Mesta Hurbanovo 
       FK súhlasí s odpísaním majetku v súlade s predloženým návrhom, okrem majetku, ktorý 
je uvedený pod bodom 4 a týka sa odpísania pohľadávok na nájomnom za užívanie 
nájomných bytov. 
 
8. Prerokovanie platu primátorky mesta v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z. z. o 
právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 
neskorších predpisov 
     V rámci prehodnotenia platu primátorky mesta, FK doporučuje jej priznať zvýšenie 
základného platu o 10 %. 
 
9. Rôzne                        
9.1. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly zameranej na vykonávanie predbežnej 
finančnej kontroly odberateľských a dodávateľských faktúr, objednávok a zmlúv. 
     Predložený materiál FK berie na vedomie. 
 
9.2. Návrh na zmenu uznesenia č. 132/2015 – MZ 
      Predložený materiál sa týka zmeny podmienok prenájmu RTG prístroja firmou Bomedik, 
s. r. o., Komárno. FK súhlasí s uzatvorením dodatku k nájomnej zmluve v súlade 
s predloženým návrhom. 



9.3. Súhlas s pridelením miestnosti - ZO Slovenský zväz včelárov Hurbanovo 
     FK súhlasí s prenájmom v súlade s predloženým návrhom.  

9.4. Súhlas s prenájmom nebytových priestorov - OZ DÚHÁČIK 
     FK súhlasí s prenájmom v súlade s predloženým návrhom.  

9.5. Súhlas s odpredajom pozemkov - STARÝ ORECH, s.r.o. 
     FK súhlasí s odpredajom pozemkov v súlade s predloženým návrhom.  

9.6. Odpredaj pozemku – Helena Brenčíková 
     FK súhlasí so zverejnením zámeru na odpredaj pozemku v súlade s predloženým návrhom. 

9.7. Výstavba nájomných bytov - 20 b. j. v lokalite Konkol 
     FK súhasí s výstavbou nájomných bytov, ale doporučuje v I. etape výstavbu max. 8-10 
bytov, za predpokladu, že je dostatočný počet solventných záujemcov o byt. 

9.8.  Prenájom pozemkov – STAVOMAL SLOVAKIA, spol. s r. o. 
      FK súhlasí s prenájmom pozemkov vo výmere, ktorá je nevyhnutná pre realizáciu 
stavebných prác. 

9.9.  Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov. 
      Fk súhlasí s uzatvorením zmluvy v súlade s predloženým návrhom. 

9.10. Zmena Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo – Športový 
objekt 
     FK súhlasí s doplnením Zásad v súlade s predloženým návrhom. 

9.11.  Adela Blatnická - Žiadosť o odkúpenie pozemku ako predmetu nájomnej zmluvy 
      FK nesúhlasí s odpredajom žiadaného pozemku. 

9.12.  Ponuka na odkúpenie stavby - "Výkupňa zeleniny a ovocia" s pozemkom 
      FK nesúhlasí s kúpou uvedenej nehnuteľnosti do vlastníctva mesta. 

9.13. Súhlas na povolenie úpravy verejného priestranstva - C.E.G. invest, spol.s.r.o. 
      FK súhlasí s úpravou verejného priestranstva, ako aj s uzatvorením nájomnej zmluvy 
v zmysle predloženého návrhu. 
 
9.14. Súhlas na povolenie úpravy verejného priestranstva - DS Smith Slovakia s.r.o. 
      FK súhlasí s úpravou verejného priestranstva, ako aj s uzatvorením nájomnej zmluvy 
v zmysle predloženého návrhu. 
 
10. Záver 
      Po prerokovaní všetkých bodov programu predseda FK prítomným poďakoval  za ich 
aktívnu účasť a ukončil jednanie. 
 
 
V Hurbanove, 10. 12. 2015                                                         
Zapísala: Gogolová                                  Ing. Zoltán Hegyi                                    
                                                                                                           predseda komisie 



 
 


