
Zápisnica 

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

zastupiteľstve v Hurbanove,  konaného dňa  12. 12.  2016 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 2016. 

3. Návrh dodatku č. 3 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. 3 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 rozpočtu organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a Mesta Hurbanovo na roky 2017, 

2018, 2019. 

7. Návrh na vyradenie majetku z majetku Mesta Hurbanovo. 

8. Rôzne. 

9. 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 2016 

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 

a v ďalších organizáciách sú zapracované len presuny medzi položkami. Významnú zmenu 

predstavuje navýšenie dotácií z rozpočtu mesta pre ZŠsMŠ ÁF s VJM na úpravu sociálnych 

zariadení pre materskú školu a na zakúpenie plynových sporákov do školskej kuchyne. Okrem 

toho v rozpočte mesta sú navýšené výdavky na propagačné materiály mesta, na zlepšenie 

materiálno-technického vybavenia oddelenia služieb, na údržbu nájomných bytov a pod.  

Členovia komisie doporučujú schváliť  zmenu rozpočtu mesta a organizácií mesta v súlade s 

predloženými návrhmi. 

 

3. Návrh dodatku č. 3 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. 3 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 rozpočtu organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a Mesta Hurbanovo na roky 

2017, 2018, 2019 

       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 položiek, nakoľko sa 

nepočíta so zvýšením miestnych daní a poplatkov, ani ďalších platieb, ktoré by mali dopad na 

zvýšenie príjmov. Ďalej členovia komisie podrobne prebrali jednotlivé výdavkové položky v členení 

podľa jednotlivých programov. Rozoberali dôvody zvýšenia, resp. zníženia jednotlivých položiek 

v porovnaní k rozpočtu na rok 2016. Konštatovali, že v rámci podprogramu 5.1. – Mestská polícia 

predpokladali výraznejšie zníženie výdavkov oproti roku 2016 z dôvodu, že počet členov mestskej 

polície je od 1. 2. 2017 znížený o 3 osoby. Sú si vedomí, že mzdy neklesnú priamoúmerne so znížením 

počtu osôb, nakoľko treba počítať aj s valorizáciou platov, ale napriek tomu  doporučujú znížiť 

celkové výdavky v oblasti mestskej polície o 15 000 € a uvedenú sumu presunúť na investičný rozvoj 

mesta v rámci podprogramu 12.8.  

FK doporučuje schváliť rozpočet mesta na rok 2017 podľa predloženého návrhu, pri 

zohľadnení vyššie uvedeného zníženia výdavkov v oblasti mestskej polície.  

Okrem toho,  FK navrhuje, že ak príjem z podielových daní bude vyšší, ako je uvedené 

v rozpočte, tak tieto finančné prostriedky by sa mali použiť na údržbu nehnuteľností v majetku mesta, 

resp. na investičný rozvoj mesta. 

 

6. Návrh na vyradenie majetku z majetku Mesta Hurbanovo 

       FK súhlasí s odpísaním majetku v súlade s predloženým návrhom. 

 

7. Rôzne      

V rámci tohto bodu programu sa členovia komisie oboznámili s predloženými žiadosťami, 

ktoré sa týkajú prenájmu nehnuteľností v majetku mesta. Výhrady mali len ohľadne prenájmu 

pozemkov firmou Atwood Slovakia s.r.o., v areáli priemyselného parku, kde by nájomná zmluva 

mala obsahovať aj predkupné právo za 3 €/m2. FK doporučuje jednotkovú cenu zvýšiť minimálne na 7 

€/m2, alebo do nájomnej zmluvy uviesť, že kúpna cena sa stanoví v súlade so Zásadami o hospodárení 

s majetkom mesta Hurbanovo platnými v čase predaja nehnuteľnosti. 

  

     8. Záver  

   Po prejednaní všetkých bodov programu  predseda FK prítomným poďakoval  za ich aktívnu 

účasť a ukončil jednanie. 

      

 

V Hurbanove, 13. 12. 2016                                                         

Zapísala: Gogolová                                                                  

 

 

 


