
Zápisnica 

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

zastupiteľstve v Hurbanove,  konaného dňa  3. 5.  2017 v zasadačke Mestského úradu v 

Hurbanove 

 

 

Prítomní: viď prezenčná listina 

 

Program jednania: 

          1.  Zahájenie 

    2.  Záverečný účet mesta Hurbanovo za rok 2016 a rozbor hospodárenia organizácií v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

  3. Návrh na použitie rezervného fondu Mesta Hurbanovo v roku 2017 

  4. Návrh I. zmeny rozpočtu mesta na rok 2017 a organizácií v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta 

         5. Ďalšie materiály pripravené na prejednanie na zasadnutí mestského zastupiteľstva. 

         6. Záver 

 

1. Zahájenie 

            Zasadnutie zahájil a prítomných privítal predseda komisie, Ing. Zoltán Hegyi. 

                                 

2. Záverečný účet mesta Hurbanovo za rok 2016 a rozbor hospodárenia organizácií v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

  Členovia komisie sa oboznámili s predloženým materiálom, ktorý sa týka celkového 

hospodárenia mesta za rok  2016, so stanoviskom hlavného kontrolóra mesta k záverečnému 

účtu a správou nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a výročnej správy 

k 31. 12.  2016. Konštatovali, že daný rok sa ukončil s prebytkom vo výške 187 478,24 €, 

ktorý sa po odpočítaní nevyčerpaných účelových dotácií stáva súčasťou rezervného fondu 

mesta. FK doporučuje mestskému zastupiteľstvu záverečný účet schváliť bez výhrad. 

Súčasťou záverečného účtu sú aj rozbory hospodárenia jednotlivých rozpočtových organizácií 

mesta. FK predložené rozbory  doporučuje schváliť. 

 

      3. Návrh na použitie rezervného fondu Mesta Hurbanovo v roku 2017 

Celková výška rezervného fondu mesta k 31. 12. 2016 je: 284 468,32 € a FK súhlasí, 

aby sa tieto finančné prostriedky použili v súlade s predloženým návrhom. 

 

     4. Návrh I. zmeny rozpočtu mesta na rok 2017 a organizácií v jej zriaďovateľskej 

pôsobnosti  

Z rozpočtových organizácií mesta návrh na I. zmenu rozpočtu podali dve základné 

školy. Súčasťou tohto bodu je aj žiadosť Základnej školy s materskou školou Árpáda 

Fesztyho o navýšenie rozpočtu o účelovú dotáciu pre školskú jedáleň na riešenie havarijného 

stavu - výmenu okien na danej budove. FK doporučujú žiadosti vyhovieť. 

Členovia komisie podrobne prebrali jednotlivé navrhované úpravy rozpočtu mesta, ako 

aj jednotlivých organizácií, konštatovali, že pri školských zariadeniach sa zmeny týkajú 

predovšetkým úpravy výšky štátnych dotácií a vlastných príjmov jednotlivých zariadení. 



Celkový návrh na navýšenie rozpočtu mesta predstavuje 239 896 €, čoho podstatnú časť 

tvoria účelové dotácie, príjem z dobropisov, zostatok účelových prostriedkov z minulého 

roka a návrh na použitie rezervného fondu mesta. 

Členovia komisie doporučujú schváliť I. zmenu rozpočtu mesta v súlade s predloženým 

návrhom, po zapracovaní zvýšeného príspevku pre ZŠsMŠ ÁF na výmenu okien. 

 

      5. Ďalšie materiály pripravené na prejednanie na zasadnutí mestského zastupiteľstva

  

a) Havarijný stav - oprava a úprava sociálnych zariadení pre pacientov očnej ambulancie 

 FK súhlasí s navýšením príspevku pre Mestské zdravotné stredisko o 1 000,-  € na 

opravu sociálnych zariadení pre pacientov očnej ambulancie. 

b) Ošetrenie stromov – ul. Výskumnícka 

 V prípade schválenia predloženého zámeru, FK doporučuje vyčleniť finančné 

prostriedky v rozpočte mesta na stanovený účel. 

 

c)  Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže – pozemky priemyselný park 

 FK nemá námietky voči vypísaniu obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov  

v areáli priemyselného parku, ale doporučuje, aby komisia na posúdenie súťažných návrhov 

pracovala v pôvodnom zložení, ako bola odsúhlasená uznesením mestského zastupiteľstva č. 

74/2015-MZ, dňa 30. 4. 2015. 

d)  Odpredaj pozemkov - Miroslav Juhász 

             FK súhlasí s odpredajom pozemku v súlade s predloženým návrhom.  

e)  Prenájom pozemku - Ladislav Mlacák 

 FK súhlasí so zverejnením zámeru na prenájom pozemku v súlade s predloženým 

návrhom.  

f)  Prenájom pozemku - Mgr. Petra Krupová 

             FK súhlasí  so  zverejnením  zámeru  na  prenájom  pozemku  v súlade s predloženým 

návrhom.  

g)  Súhlas s odpredajom pozemku - Attila Danics 

 FK súhlasí s odpredajom pozemku v súlade s predloženým návrhom.  

h) Súhlas s odpredajom pozemku - Západoslovenská distribučná, a. s. 

             FK súhlasí s odpredajom pozemku v súlade s predloženým návrhom.  

i) Súhlas s prenájmom pozemkov - bytovka Nám. Dr. M. Thege-Konkolyho č. 4 

            FK súhlasí s prenájmom  pozemku v súlade s predloženým návrhom. 

j) Súhlas s prenájmom - Roman Hrušecký 

            FK súhlasí s prenájmom  pozemku v súlade s predloženým návrhom.  

k) Žiadosť o možnosť prenajať poľnohospodársku pôdu - Ing. Štifner Štefan, CSc. -STIFI 

           FK doporučuje predloženej žiadosti vyhovieť.  

l) Žiadosť o prenájom pozemku - Georgína Laczkóová 

           FK súhlasí so zverejnením zámeru na prenájom pozemku v súlade s predloženým 

návrhom.  



m) Žiadosť o vydanie prenajímaných priestorov - Alžbeta Bernáthová 

           FK doporučuje predloženej žiadosti vyhovieť.  

n)  Podané a pripravované projekty v roku 2017 

           Predložený materiál FK berie na vedomie.  

     6.  Záver  

          Po prejednaní všetkých bodov rokovania predseda komisie prítomným poďakoval  za 

ich aktívnu účasť a ukončil jednanie. 

 

 

V Hurbanove, 3. 5. 2017                                                         

Zapísala: Gogolová                                                                  

 

    Ing. Zoltán Hegyi 

                                                                                            predseda komisie 

 


