
Mesto Hurbanovo, Komárňanská 45/91, 947 01 Hurbanovo 
 
 

Komisia finančná, správy majetku mesta a verejnej súťaže 
 
 

1. zasadnutie komisie 
 

zo dňa 19. januára 2023 konaného na Mestskom úrade v Hurbanove 
 
 

ZÁPISNICA 
 
 
 

1. Zahájenie rokovania komisie a schválenie programu 
 

- Zasadnutie komisie bolo uznášaniaschopné s počtom 6 prítomných členov. Svoju 
neúčasť na zasadnutí komisie vopred nahlásil Dr. Marian Kluvanec. Ako hosť sa 
komisie zúčastnil Štefan Bogner poslanec MsZ a predseda komisie verejného 
poriadku 

 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 
- Martina Kardhordó (zapisovateľ) 
- Peter Vojtek, Jiří Havlíček (overovatelia) 
 

 
3. Prijatie stanoviska k rozpočtu mesta na rok 2023 a organizácií v jeho 

zriaďovateľskej pôsobnosti. 
 

Komisia zhodnotila aj s odstupom času nezvýšenie dane z nehnuteľnosti na rok 2023 
ako správny krok zo strany mestského zastupiteľstva. Zároveň prijala nasledovné stanovisko 
a odporúčania k návrhu rozpočtu na rok 2023. 
 
 Ako je jasné z návrhu rozpočtu mesta na rok 2023 najväčšiu časť výdavkov tvoria 
mzdy zamestnancov mesta a organizácií v jeho pôsobnosti. Rovnako významnú časť tvoria 
zároveň výdavky na tovary a služby a to hlavne výdavky na energie. Tieto dve položky 
v každej jednej rozpočtovej kapitole porástli najmarkantnejšie, čomu bolo potrebné 
prispôsobiť celkový vzhľad rozpočtu. 
 
 V prípade miezd ide o 7% navýšenie tarifných platov od 1. januára a o 10% navýšenie 
od 1. septembra u zamestnancov mesta a nepedagogických zamestnancov. V prípade 



pedagogických zamestnancov dôjde takisto k dvojnásobnému zvýšeniu tarifných platov 
o 10% od 1: januára a o ďalších 10% od 1. septembra. V tomto prípade je dôležité zdôrazniť, 
že sa zvyšovali tarifné platy a nie osobné príplatky resp. odmeny. 
 
 V prípade energií je predikcia výdavkov o čosi zložitejšia, keďže závisí od 
vysúťažených cien a takisto v priebehu roka bude nutné pristúpiť ku korekcii, v prípade ak 
Vláda Slovenskej republiky uvedie do života schému na pomoc samosprávam s energiami. 
 
 Priestor na úpravu rozpočtu preto komisia vidí hlavne na príjmovej strane a to v 
prípade zlepšenia výberu nedoplatkov na daniach z nehnuteľností a poplatkoch za odpad. Po 
konzultácii a zreálnení cieľov navrhuje komisia navýšiť príjmovú časť položky dane 
z nehnuteľnosti o 5.000 eur, pričom odporúča aplikáciu nasledovných krokov pre jeho 
dosiahnutie. 
 

A. Kontaktovanie obyvateľov, ktorí žijú v zahraničí a ich podlžnosti voči mestu mohli 
vzniknúť nedopatrením. 

B. Kontaktovanie obyvateľov, ktorých podlžnosti nedosahujú vysokú sumu resp. vznikli 
len za kratšie obdobie (tzv. Včasná starostlivosť) 

C. V prípade dlžníkov, ktorí odmietajú komunikovať a neprejavujú snahu o splatenie 
dlhu zaťažením ich nehnuteľností formou záložného práva na katastrálnom úrade 

D. Rovnako využívať aktívne odoberanie vodičských preukazov, ktoré umožňuje 
legislatíva v prípade dlžníkov 

 
Komisia odporúča začať v bodoch 3 a 4 oslovovať a riešiť obyvateľov, ktorí sú dlhodobo 
na zozname dlžníkov a neprejavujú záujem o riešenie podlžností voči mestu. 

 
 Na základe aktualizovaných informácií od vedúcej ekonomického oddelenia p. 
Kardhordó, odporúča komisia zapracovať do pripomienok aj navýšenie položky dobropisov 
o sumu 6.000 eur, s ktorými naše mesto môže počítať na základe doteraz došlých vyúčtovaní 
za energie. 
 
 Získané finančné prostriedky vo výške 11.000 eur komisia navrhuje zapracovať do 
výdavkovej časti rozpočtu nasledovne: 
 

A. Na základe návrhu komisie bezpečnosti, ktorú na zasadnutí komisie zastupoval jej 
predseda Štefan Bogner, komisia jednohlasne navrhuje použiť 5.000 eur na 
vykrytie výdavkov spojených s nákupom bezpečnostných kamier a ich inštaláciou 
vo vinohradníckej oblasti ABA a takisto na ostatných exponovaných miestach 
(Komárňanská, Podzáhradná, Nový Diel,...) kde dochádza k permanentnému 
porušovaniu pravidiel občianskeho spolunažívania. 

B. Na základe informácií od vedúcej ekonomického oddelenia a predsedu komisie 
športu a spolupráce s mládežou, komisia navrhuje upraviť aj položku dotácie na 



prevádzkové náklady pre MŠK Hurbanovo, ktorý prevádzkuje futbalový štadión. 
Podľa dostupných informácií a na základe uzatvorených zmlúv o dodávke energií 
je potrebné navýšiť túto položku na 40.000 eur, na vykrytie nevyhnutných 
výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky.  Navyšovanie dotácií na 
prevádzkovú náklady v priebehu roka nie je podľa súčasne platného VZN 
o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta možné. 
 

Zároveň komisia odporúča do budúcnosti prijať mestskému zastupiteľstva nasledovné 
kroky, ktoré by mohli viesť k zníženiu výdavkovej časti rozpočtu. 
 

- Prehodnotiť formu vyplácania odmien pre poslancov MsZ a zapracovať do nich 
zásluhovosť za účasť na zasadnutiach atď. 

- Zoptimalizovanie a zefektívnenie fungovania jedálne mestského úradu  
- Zoptimalizovanie riadenia technického oddelenia 
- Prijatím Zásad hospodárenia s majetkom mesta zvýšiť príjmy za predaj 

a prenájom nehnuteľností resp. ich prenájom 
 

4. Prijatie stanoviska ku VZN č. 131 o príspevkoch v školstve 
 

- Prijatie VZN prinesie potrebu vykryť výdavky v celkovej výške viac ako 20.000 eur 
- Problémom tohto VZN je, že nepomáha adresne odkázaným žiakom/rodičom, ale 

plošne bez rozdielu príjmu a odkázanosti 
- Rovnakú podporu ako rodina v hmotnej núdzi alebo slobodná matka dostane aj 

nadštandardne zarábajúci rodič/rodičia 
- Režijné náklady sú pritom súčasťou ceny služby (poskytovanie stravy), ktorú 

mesto prostredníctvom školských jedální poskytuje svojim obyvateľom 
- Komisia preto odporúča dané VZN prijať, ale do budúcna pripraviť schému 

podpory pre najzraniteľnejších a odkázaných. 
 

5. Prijatie stanoviska k rozdeleniu dotácií z rozpočtu mesta Hurbanovo pre športové, 
kultúrne, záujmové združenia, spolky, cirkvi na rok 2023 

 
- Komisia navrhuje na základe vyššie navrhovanej zmeny zapracovať zvýšenú sumu 

40.000 na položku prevádzky futbalového štadióna 
 
 

6. Prijatie stanoviska k podaniu žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci výzvy Fondu 
na podporu športu 

 
- Komisia odporúča danú žiadosť prijať a podporiť. Rovnako odporúča požiadať 

o pomoc a podporu zo strany VÚC Nitra podobne ako sa to podarilo mestu Lipany 
v identickom projekte výstavby multifunkčnej ľadovej plochy 



 
7. Prijatie stanoviska k podaniu žiadosti o poskytnutie príspevku a realizáciu 

verejného obstarávania na stavebné práce v rámci výzvy MAS 
 

- Komisia neodporúča schváliť navrhovaný model riešenia, nakoľko ten ignoruje 
riešenie problému, ktorým je vytvorenie bezpečného priechodu pre chodcov 
priamo pri budove ZŠ na nám. Konkolyho-Thege 

- Odporúčame vrátiť projekt prehodnotiť a prerokovať novozloženej komisii 
bezpečnosti a verejného poriadku 

- Rovnako odporúčame obrátiť sa na mestá Komárno a Nové Zámky, kde priechody 
pre chodcov sú pred každým školským zariadením 

 
8. Prijatie stanoviska ku prenájmu pozemkov pod cestou na ul. Á. Fesztyho so SPF 

 
- Prenájom pozemkov je dôležité riešiť z dlhodobého hľadiska bez ohľadu na to, či 

sa zmienený priechod pre chodcov vybuduje alebo nie 
 

9. Prijatie stanoviska ku prenájmu pozemku pre Ľukostrelecké združenie Zlatý Jeleň 
Hurbanovo 

 
- Komisia prijala snahu občianskeho združenia pozitívne a odporúča žiadosti 

vyhovieť 
 

10. Diskusia 
 

- V diskusii sa členovia komisie dohodli, že najbližšie zasadnutie je predbežne 
naplánované na druhú polovičku mesiaca február, kedy komisia prijme stanovisko 
ku Zásadám hospodárenia s majetkom mesta. 

 
11. Záver 

 
 
 
 
 

................................................ 
Martina Kardhordó 

 
 
 

...............................................                                                      ............................................... 
gen. Peter Vojtek                                                                                 Jiří Havlíček 


