
 
 

Postavenie a náplň práce Finančnej komisie Mestského zastupiteľstva Komárno 

 

 

 

I. čast 
Úvodné ustanovenia 

 

1. Finančnú komisiu Mestského  zastupiteľstva  Komárno zriaďuje Mestské zastupiteľstvo 

Komárno, ako svoj stály poradný, iniciatívny orgány. 
2. Komisia je zložená z poslancov mestského zastupiteľstva a z ďalších osôb (odborníkov), 

ktorých volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo. 

3. Na čele komisie je predseda, ktorý je poslancom mestského zastupiteľstva, ktorého volí a 

odvoláva mestské zastupiteľstvo. Podpredsedu komisie z radov komisie volí komisia na návrh 

predsedu komisie. 
4. Rokovanie komisie upravuje Rokovací poriadok komisií. 
 
 

II. časť 

Náplň činnosti komisie  
 

Finančná komisia Mestského zastupiteľstva v Komárne 
 

a) vypracúva stanovisko k návrhu rozpočtu mesta k jeho zmenám ,kontroluje čerpanie 

rozpočtu 

b) prerokováva a zaujíma stanovisko k záverečnému účtu 

c) prerokováva správu audítora k záverečnému účtu mesta 

d) prerokováva správu a zaujme stanovisko k  inventarizácii majetku mesta 

e) prerokováva a zaujme stanovisko k  návrhom na vyradenie majetku mesta  

f) prerokováva správu o plnení rozpočtu mesta za I. polrok príslušného roka 

g) prerokováva  správy o plnení rozpočtu a hospodárenia mestských rozpočtových   

a príspevkových organizácii  

h) prerokováva a zaujíma stanovisko k správe o plnení rozpočtu a hospodárenia za I. polrok 

príslušného roka mestských rozpočtových a príspevkových organizácii  

i) prerokováva návrhy na zmenu rozpočtu mesta, mestských organizácii počas roka 

j) prerokováva výsledky hospodárenia príslušného roka, polročné výsledky všetkých 

obchodných spoločnosti vo vlastníctve mesta a s majetkovou účasti mesta 

k) finančná komisia môže žiadať od  riaditeľov mestských organizácii a vedenie obchodných 

spoločnosti vo vlastníctve mesta a s majetkovou účasti mesta o predloženie mesačných  alebo 

štvrťročných  hospodárskych výsledkov  

l) prerokováva a zaujme stanoviská k návrhom na zriadenie a zrušenie účelových fondov 

m) prerokováva a zaujme stanoviská k plánovaným investičným zámerom mesta a mestských 

organizácii 

n) zaujíma stanovisko k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta,  s majetkom 

mesta v správe mestských organizácii a podieľa sa na kontrole hospodárenia s ním 

o) posudzuje návrhy na účasť mesta  v obchodných spoločnostiach, 

p) posudzuje návrhy na združenie prostriedkov mesta  a účasť mesta v regionálnych 

a územných združeniach 

q) posudzuje návrhy na zriadenie , založenie a zrušenie podnikov ,organizácii mestom 



r) prerokováva návrhy na prijatie úverov, pôžičky, k emisii cenných papierov ,finančných 

záväzkov mesta a  poskytnutie dotácií 

s) prerokováva a zaujme stanoviská k návrhom na odpredaj pohľadávok 

t) prerokováva návrhy na financovanie projektov z fondov Európskej únie a zabezpečenie  

krytie spoluúčasti z vlastných prostriedkov mesta  

u) prerokováva všeobecne záväzné nariadenia /ďalej len VZN / ,ktoré sa dotýkajú cien 

sadzieb, majetku a rozpočtu mesta ,VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady ,VZN o miestnych daniach, zásady 

v) prerokováva návrhy k výške nájmu prenajatého a k cene predávaného majetku mesta 

w) zaujíma stanoviská ku koncepciám rozvoja mesta /napr. PHSR, UPM / 

aa)  a zaujme stanoviská k žiadosti o prevod nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta iným 

subjektom 

bb) prerokováva a zaujme stanoviská k žiadosti o prenájom ,výpožičku nehnuteľného 

a hnuteľného majetku mesta iným subjektom 

cc) prerokováva a zaujme stanoviská k žiadosti o zriadenie vecného bremena k nehnuteľnému 

majetku mesta  

dd) prerokováva a zaujme stanoviská k návrhom o kúpu nehnuteľných a  hnuteľných vecí do 

majetku mesta 

ee) prerokováva a zaujme stanoviská k návrhom na zverenie majetku mesta do správy 

rozpočtových a príspevkových organizácii založených mestom a návrhy na odňatie majetku 

z ich správy 

ff) prerokováva a zaujme stanoviská k návrhom na zvýšenie, resp. zníženie základného 

imania obchodných spoločnosti s majetkovou účasťou  mesta, k návrhom na vklad majetku do 

obchodných spoločností 

gg) prerokováva ďalšie materiály o ktoré požiada vedenie mesta alebo orgány mesta 

 

 

Predseda komisie 

Mgr. Patrik Ruman 

 


