
 
    Z á p i s n i c a 

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

 zastupiteľstve  v Hurbanove, ktoré sa konalo dňa 29.4.2015 v zasadačke Kultúrneho 
strediska MKT Hurbanovo 

 
 
 

      Prítomní:  viď prezenčná listina 
 
Program jednania: 
 
1.  Otvorenie 
2.  Záverečný účet mesta Hurbanovo za rok 2014 a návrh na použitie rezervného fondu v roku 2015 
3.   Návrh na použitie rezervného fondu mesta v roku 2015 
4.   Rozbor hospodárenia za rok 2014 – ZŠ 
5.   Rozbor hospodárenia za rok 2014 – ZšsMŠ 
6.   Rozbor hospodárenia za rok 2014 – ZUŠ 
7.   Rozbor hospodárenia za rok 2014 – MŠ 
8.   Rozbor hospodárenia za rok 2014 - ZpS Smaragd 
9.   Rozbor hospodárenia za rok 2014 – MZS 
10.  Rozbor hospodárenia za rok 2014 – KS 
11.  Návrh I. zmeny rozpočtu mesta na rok 2015 
12.  Návrh I. zmeny rozpočtu na rok 2015 – ZŠ 
13.  Návrh I. zmeny rozpočtu na rok 2015 - ZŠ s MŠ 
14.  Návrh I. zmeny rozpočtu na rok 2015 – ZUŠ 
15.  Návrh I. zmeny rozpočtu na rok 2015 – MŠ 
16.  Návrh I. zmeny rozpočtu na rok 2015 – Smaragd 
17.  Návrh I. zmeny rozpočtu na rok 2015 – KS 
18.  Rôzne 
19.  Diskusia 
20.  Záver 
 
1. Otvorenie 
    Zasadnutie zahájil a prítomných privítal predseda komisie, Ing. Zoltán Hegyi. 
 
2. Záverečný účet mesta Hurbanovo za rok 2014 
    Prítomní členovia sa oboznámili s predloženým návrhom záverečného účtu Mesta Hurbanovo za 
rok 2014. Po prerokovaní FK doporučuje MZ prijať opatrenie na odstránenie  zistených 
nedostatkov Ing. Irenou Vaššovou na základe vykonaného audítu účtovnej uzávierky za rok 2014, 
podľa doporučenia “listu pre vedenie účtovnej jednotky”. 
 
3.   Návrh na použitie rezervného fondu mesta v roku 2015 
      FK doporučuje prijať návrh na použitie rezervného fondu mesta v roku 2015 
 
4.- 10.  Rozbor hospodárenia za rok 2014 – ZŠ, ZšsMŠ, ZUŠ, MŠ, Smaragd, MZS, KS 
       FK berie na vedomie  predloženné materiály jednotlivých rozpočtových organizácií a 
príspevkovej organizácie mesta, pritom konštatuje, že pre základné školy mesta na originálne 
kompetencie bol poskytnutý finančný príspevok vo výške, ktorý presahuje odporúčené stanovené 
normatívy. Ďalej doporučuje hľadať možnosti na zníženie energetickej náročnosti budovy 
Kultúrneho domu v Hurbanove. 



 
11.  Návrh I. zmeny rozpočtu mesta na rok 2015 
       FK prejednala  Návrh I. zmeny rozpočtu mesta na rok 2015. 
Príjmovú časť návrhu doporučuje schváliť podľa predloženého návrhu. 
Ohľadne  výdavkovej časti sa komisia nezhodla pri navrhovanom navýšení rozpočtu v rámci 
podprogramu 5.1 Mestská polícia. Predseda komisie navrhuje čiastku určenú na zvýšenie stavu 
zamestnancov vo výške 47 tisíc € použiť na investičné účely. Ostatné navrhované úpravy rozpočtu 
FK doporučuje schváliť. 
 
12.-17.  Návrh I. zmeny rozpočtu na rok 2015 – ZŠ, ZŠ s MŠ , ZUŠ, MŠ, Smaragd, KS    
            FK doporučuje schváliť  podľa predložených návrhov 
  
 
18.  Rôzne 
 

- Grantový program - ,,Tu sme doma " FK doporučuje schváliť podľa predloženého návrhu 

- Doplnenie "Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo"                     
FK doporučuje stiahnúť materiál z rokovania MZ 

- Odkúpenie pozemku - Anita Stojková 
FK nedoporučuje schváliť 

-  Odpredaj pozemku - Ladislav Pintér a manželka Marta Pintérová 
FK nedoporučuje schváliť 

- Odpredaj pozemku - Mgr. Peter Fekeč  
FK doporučuje schváliť v zmysle predloženého návrhu za cenu 5€ 

 - Odpredaj pozemku - Tibor Danáč 
 FK doporučuje schváliť v zmysle predloženého návrhu 

 - Odpredaj pozemku - Danics Attila a Monika 
FK doporučuje schváliť v zmysle predloženého návrhu 

 - Zámena pozemkov - REKUNST, s.r.o. - Jozef Kajan 
FK nesúhlasí s navrhovaným riešením , doporučuje odkúpiť pozemok, prípadne zámenu pozemkov 
1:1 

- Prenájom pozemku - Marianna Karvaiová 
FK doporučuje schváliť v zmysle predloženého návrhu 

 - PredÍženie nájomnej zmluvy - Helena Farkašová 
FK doporučuje schváliť v zmysle predloženého návrhu 

- Prenájom pozemku a rozšírenie karanténnej stanice - OZ "VESELÁ LABKA"  
FK doporučuje schváliť v zmysle predloženého návrhu 



- Finančné zabezpečenie úveru - "KOM-HUR Business infra"  
FK doporučuje schváliť v zmysle predloženého návrhu 

- Hurbanovo - rozšírenie kanalizácie, stoky D,E,F,G,H,J 
FK doporučuje schváliť v zmysle predloženého návrhu 

- Schválenie výsledku obchodnej verejnej súťaže -  prenájom ZŠ Bohatá 
FK doporučuje schváliť v zmysle predloženého návrhu 

- Schválenie výsledku obchodnej verejnej súťaže -  pozemky Konkoľ - predaj 
FK doporučuje schváliť v zmysle predloženého návrhu 

 - Priemyselný park - pozemky 
FK doporučuje schváliť v zmysle predloženého návrhu 

 - Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy. 
FK doporučuje schváliť v zmysle predloženého návrhu 

 - Schválenie kronikára Mesta Hurbanovo a odmeny pre kronikára  
FK doporučuje schváliť v zmysle predloženého návrhu 

20.  Záver                                                                                                                                                              
Po prejednaní všetkých bodov rokovania predseda komisie prítomným poďakoval za ich aktívnu 
účasť. 

V Hurbanove, 29.4.2015 

Zapísala: Lelovičová 

                                                                              Ing. Zoltán Hegyi                                                                 

                                                                                                          predseda komisie                                              
 

 
 
 
 

 


