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Z Á P I S N I C A 

 

 

zo IV. r i a d n e j  schôdzky konanej dňa 

08. apríla 2019 o 16.00 hodine vo veľkej 

zasadacej miestnosti MsÚ Šurany. 

 



     

 

 

Mestské zastupiteľstvo Šurany 

Komisia finančná, správy a predaja majetku mesta 

Číslo:  4/2019 – Komisia finančná, správy a predaja majetku mesta                                                                                     

V Šuranoch 09.04.2019         
                                                                                                                               

Z Á P I S N I C A 
 

napísaná zo IV. r i a d n e h o  zasadania komisie  finančnej, správy a predaja majetku 

mesta Mestského zastupiteľstva Šurany, ktorá sa konala dňa 

 

08. apríla 2019  o 16.00 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti  

Mestského úradu  Šurany 

 
P R O G R A M : 
 

1.   Otvorenie. 

2.   Určenie overovateľa a zapisovateľa zápisnice. 

3.    Návrh zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva Šurany, členov stálych       

       a dočasných komisií Mestského zastupiteľstva Šurany, členov výborov mestských            

       častí v Šuranoch, zapisovateľov komisií Mestského zastupiteľstva Šurany, výborov                      

       mestských častí a Zboru pre občianske záležitosti mesta Šurany. 

       Predkladá: Ing. František Tamašovič, zástupca primátora mesta Šurany. 

4.   Diskusia. 

5.   Návrh na uznesenie. 

6.   Záver. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                         



               

 

 

Mestské zastupiteľstvo Šurany 

Komisia finančná, správy a predaja majetku mesta 

                                                                                                                               

Z Á P I S N I C A 
 

napísaná zo IV. r i a d n e h o  zasadania komisie  finančnej, správy a predaja majetku 

mesta Mestského zastupiteľstva Šurany, ktorá sa konala dňa 08. apríla 2019  o 16.00 

hodine vo veľkej zasadacej miestnosti  Mestského úradu Šurany. 
                                                                                                                      

P R Í T O M N Í: 

 

sú podpísaní na prezenčnej listine, ktorá tvorí súčasť tejto zápisnice a prikladá sa k nej. 

 

R O K O V A N I E: 

 

1. Otvorenie. 

zasadnutie komisie otvoril predseda komisie Ing. František Tamašovič. Zároveň na zasadnutí 

komisie privítal poslancov Mestského zastupiteľstva Šurany. 

 

2.  Určenie overovateľa  zápisnice.     

   

Za overovateľa zápisnice predsedajúci určil: 

Ing. Františka Hatinu, člena komisie finančnej, správy a predaja majetku mesta MsZ Šurany 

 

Za zapisovateľku zápisnice predsedajúci určil: 

Ing. Renátu Mesárošovú, vedúcu finančného oddelenia MsÚ Šurany.  

 

 

3. Návrh zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva Šurany, členov stálych       

    a dočasných komisií Mestského zastupiteľstva Šurany, členov výborov mestských            

    častí v Šuranoch, zapisovateľov komisií Mestského zastupiteľstva Šurany, výborov                      

    mestských častí a Zboru pre občianske záležitosti mesta Šurany. 

        

Materiál nie je pripojený k zápisnici. 

Členovia komisie v počte 8 obdržali návrh v elektronickej podobe, jeden člen písomne. 

Predsedajúci otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

 

Návrh predložil Ing. František Tamašovič, zástupca primátora mesta Šurany. Slovo odovzdal 

podpredsedovi Komisie finančnej, správy a predaja majetku mesta MsZ Šurany a zároveň 

poslancovi MsZ Šurany JUDr. Romanovi Porubskému, ktorý vypracoval poslanecký návrh 

uvedených zásad. Svoj návrh veľmi podrobne rozpracoval a vysvetlil ho formou prezentácie. 

Uviedol, že 1/12 z platu primátora mesta predstavuje sumu vo výške 219,50 EUR a z tejto sumy 

vychádzal. Navrhuje, aby mal poslanec mesačný paušál za výkon funkcie  50% z 1/12 platu 

primátora mesta a za zásluhovosť aby mal druhých 50% z 1/12 platu primátora mesta . Navrhuje 

percentuálne vyjadrenie pri odmeňovaní: za účasť poslanca, len vtedy ak je zasadnutie MsZ, za 

účasť v komisii ak je poslanec predsedom alebo podpredsedom komisie, za účasť v komisii ak 

je poslanec len členom komisie, za účasť vo výbore, ak je poslanec  predsedom, podpredsedom 



vo výbore v miestnych častiach. Navrhuje percentuálne vyjadrenie pri odmeňovaní člena 

komisie. Pre zapisovateľa MsZ, komisie a výboru navrhuje pevné sumy za jedno zasadnutie. 

Podľa neho by sa malo brať aj do úvahy, či je zapisovateľ zamestnancom mesta. Pre členov 

ZPOZ navrhuje tiež pevné sumy za jeden občiansky obrad. 

Mgr. Kliment nesúhlasí s prezentovaným návrhom, lebo do rozpočtu mesta treba zapracovať 

maximum. Počíta so sumou 219,50 EUR, uberať z toho treba za neprítomnosť a pasivitu. 

Vychádza z normálnej podstaty, má nárok na maximálnu sumu, a tiež aj pre poslancov 

a neposlancov treba rátať celé sumy. Nemôže sa krátiť odmena ak nie je poslanec predsedom 

komisie. 

JUDr. Porubský: pýta sa Mgr. Klimenta: či má  poslanec dostať 219,50 EUR mesačne  aj keď 

nepríde na zasadnutie? 

Mgr. Kliment povedal, že on vyvíja aktivitu každý deň s cieľom vylepšenia života v meste, 

svoju prácu si predstavuje ako prácu denne a aj členovia komisií majú pracovať počas  celého 

obdobia. 

Ing. Mgr. Danielová: máme zo zákona 1/12 z platu primátora mesta, nie je to správne, aby sme 

si zvýšili na maximum, návrh pána poslanca JUDr. Porubského sa jej páči, lebo je tam 

zachovaný paušál a ostatné sa dá meniť. Model by sa jej páčil. 

Ing. Igor Bartovič: niektorí poslanci majú kumulované funkcie, on je aj predsedom aj 

podpredsedom komisie, navrhol honorovať podpredsedu aj člena komisie. 

Ing. Záhoráková: ak je niekto v troch komisiách, dostane tak ako ten čo nikde nie je. 

Ing. Igor Bartovič navrhuje, aby sa z návrhu vypustila spomínaná kumulácia. 

Ing. Tamašovič: je to teraz niečo nové, nový zákon, zásady sa môžu vždy otvoriť. 

Ing. Foltín: chce sa zorientovať, že kto teraz vlastne zasadá, či komisia finančná, správy 

a predaja majetku mesta alebo poslanci MsZ, veď predsa komisia má dať k uvedenej téme 

výstup. Nezáleží mu na tom, či on dostane určitú sumu, ale záleží mu na tom, že poslanci idú 

do maxima a neposlanci (členovia komisií) nejdú do maxima. Poslanec komunikuje s ľuďmi 

atď., to isté robí aj neposlanec, čiže paušál by bol vyhovujúci. Ak bude u poslancov nastavený 

paušál a u neposalncov nie, tak to vidí diskriminačne. 

Ing. Tamašovič: zákonodarca chcel zvýšiť odmeny a oceniť prácu. 

Mgr. Kliment: nie je to pravda, lebo v iných mestách majú poslanci oveľa vyššie odmeny, zákon 

vznikol z toho dôvodu, aby sa predišlo k rozdeleniu peňazí na konci obdobia medzi poslancov. 

Zákon umožňuje dať neposlancovi 1/24 z platu primátora mesta. 

JUDr. Porubský povedal, že mu je ťažko nastavovať odmenu na maximum, pretože ešte ako 

poslanec nič neurobil. Zároveň oslovil Mgr. Klimenta, aby sa rozpamätal, že nechcel komisie, 

lebo komisia nemá takú rozhodovaciu silu. 

Mgr. Kliment povedal, že bol proti komisiám, lebo neboli odborné. 

Mgr. Danielová: zákon dovoľuje stanoviť odmenu na 219,50 EUR, tým pádom sa navýši 

rozpočet, povedala, že radšej oželie odmenu, len nech sa urobia okná v MŠ. 

Karol Németh povedal, že sa mu model JUDr. Porubského páči, ale s dvoma výhradami: 

Zvážiť výšku odmeny pre zapisovateľa MsZ aj napriek tomu, že to je zamestnanec mesta 

nakoľko napísať zápisnicu zo zasadnutia MsZ je veľmi náročné a pre člena ZPOZ sa mu zdá 

málo navrhovaná suma, navrhuje 15,00 EUR na hodinu alebo navýšiť paušál. 

Matúš Tóth: tiež sa mu páči model JUDr. Porubského, ale musí sa samozrejme preveriť dopad 

na rozpočet. 

Mgr. Kliment navrhuje robiť výkaz práce. 

Ing. Tamašovič povedal, že primátor mesta má možnosť udeliť peniaze navyše za zásluhy. 

Ing. Hatina povedal, že by nebol členom finančnej komisie, keby nebola spojená s predajom 

majetku. Keď bol poslancom, nevynechal zasadnutie ani raz, navrhuje hodnotiť poslancov aj 

na základe hlasovania. Môže sa  stať, že poslanec alebo neposlanec príde alebo odíde v polovici 

zasadnutia, vidí to nespravodlivé voči tým, čo sú tam po celú dobu. 

Ing. Mgr. Danielová povedala, že hodnotiť podľa hlasovania je dosť podstatné. 



JUDr. Porubský povedal, aby sa riešil dopad na rozpočet, nech si odmeny zaslúžia. 

MUDr. Kanás: berme do úvahy aj zdravotné problémy počas hlasovania. 

Pavol Bartovič: rovnako by sme sa nemali zúčastniť hlasovania aj z osobných záujmov. 

Ing. Heclová: nastavme variant u neposlancov tak ako budú mať poslanci. 

Matúš Tóth: musí to byť spravodlivé.   

  

 Predsedajúci Ing. Tamašovič ukončil diskusiu. Členovia komisie vypracovali návrh ustanovení  

jednotlivých bodov v prerokovaných  zásadách a tento návrh je uvedený v nasledovnej 

pripomienke. Potom predsedajúci dal o uvedenom návrhu hlasovať. 

 

 KFSaPMM MsZ v Šuranoch  doporučuje na prerokovanie a schválenie Mestskému 

zastupiteľstvu Šurany dňa 11.04.2019 s pripomienkami členov komisie: 

 

Článok 2  

Odmena poslanca Mestského zastupiteľstva v Šuranoch 

 

Bod 1 navrhujeme nasledovné: 

Poslancovi MsZ patrí za výkon poslaneckej funkcie paušálna odmena vo výške 50 % z 1/12 

mesačného platu primátora mesta Šurany bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. 

Bod 2 navrhujeme nasledovné: 

Poslancovi MsZ patrí za účasť na zasadnutí MsZ odmena vo výške 24 % z 1/12 mesačného 

platu primátora mesta Šurany bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. 

Bod 3 navrhujeme nasledovné: 

Poslancovi MsZ, ktorý je predsedom, podpredsedom stálej alebo dočasnej komisie pri MsZ, 

patrí okrem odmeny podľa bodu 1  a bodu 2 tohto článku, odmena vo výške 16 % z 1/12 

mesačného platu primátora mesta Šurany bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. 

Kumuláciu navrhujeme vynechať, t.j. vypustiť „pričom  pri kumulácii uvedených funkcií 

prináleží poslancovi uvedená odmena iba jeden krát.“ 

 

Bod 4 navrhujeme nasledovné: 

Poslancovi MsZ, ktorý je členom stálej alebo dočasnej komisie pri MsZ, patrí okrem     odmeny 

podľa bodu 1 a 2 tohto článku, odmena vo výške 13 % z 1/12 mesačného platu primátora mesta 

Šurany bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. Kumuláciu navrhujeme vynechať, t.j. 

vypustiť „pričom pri kumulácii členstva vo viacerých stálych alebo dočasných komisiách 

prináleží poslancovi uvedená odmena iba jeden krát.“ 

 

Bod 5 navrhujeme zo zásad vypustiť. 

 

Bod 6 bude prečíslovaný na bod 5 a navrhujeme nasledovné: 

Poslancovi MsZ, ktorý je predsedom, podpredsedom výboru mestskej časti, patrí okrem   

odmeny podľa bodu 1, 2, 3 a 4 tohto článku, odmena vo výške  10 % z 1/12 mesačného platu 

primátora mesta Šurany bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. 

 

Článok 3 navrhujeme upraviť názov nasledovne: 

Odmena člena komisie MsZ, ktorý nie je poslancom 

 

Bod 1 navrhujeme nasledovné: 

Členovi komisie MsZ, ktorý nie je poslancom MsZ patrí paušálna odmena vo výške 50 % z 1/24 

mesačného platu primátora mesta Šurany bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. 

 

 



 

Bod 2 navrhujeme nasledovné: 

Členovi komisie MsZ, ktorý nie je poslancom MsZ  patrí za účasť na zasadnutí komisie MsZ 

odmena vo výške 13 % z 1/24 mesačného platu primátora mesta Šurany bez zvýšenia podľa 

príslušnej platovej skupiny. 

 

Článok 4 navrhujeme upraviť názov nasledovne: 

Odmena zapisovateľov: MsZ, komisií MsZ, výborov v častiach mesta a odmena členov, 

ktorí nie sú poslancami výborov mestských častí 

 

Bod 1 navrhujeme nasledovné: 

Zapisovateľovi MsZ, ktorý je zamestnancom mesta Šurany patrí odmena vo výške 40 EUR za 

každé zasadnutie MsZ, ktoré je uznášaniaschopné a z ktorého je  vyhotovená zápisnica. 

Bod 2 navrhujeme nasledovné: 

Zapisovateľovi komisií MsZ patrí odmena vo výške 30 EUR za každé zasadnutie komisie MsZ, 

ktoré je uznášaniaschopné a z ktorého je vyhotovená zápisnica. 

Bod 3 navrhujeme nasledovné: 

Zapisovateľovi  výborov v častiach mesta a členom, ktorí nie sú poslancami výborov mestských 

častí  patrí odmena vo výške 15 EUR za každé zasadnutie výboru, ktoré je uznášaniaschopné 

a z ktorého je vyhotovená zápisnica. 

 

Článok 5  

Odmena členov ZPOZ 

 

Bod 1 navrhujeme nasledovné: 

Poslancovi MsZ patrí odmena za občiansky obrad organizovaný mestom vo výške 50 EUR. 

Bod 2 navrhujeme nasledovné: 

Členovi ZPOZ, ktorý nie je poslancom za občiansky obrad organizovaný mestom parí odmena 

vo výške 25 EUR. 

 

Článok 6  

Výplata odmien  

 

Bod 1 navrhujeme nasledovné:  

Odmeny budú vyplácané nasledovne: 

a) mesačná paušálna odmena podľa Článku 2 bod 1 a podľa Článku 3 bod 1  k 15. dňu 

nasledujúceho mesiaca 

b) ostatné odmeny do 15.07. a do 15.01. 

 

Článok 7  

Spoločné ustanovenia 

 

Bod 2 navrhujeme nasledovné:  

Podkladmi pri poskytovaní odmien poslancom, členom komisií, výborov, zapisovateľov     

MsZ, komisií a výborov v mestských častiach na základe ich účasti sú prezenčné listiny, t.j. 

vypúšťa sa „a prijaté uznesenia s výsledkom hlasovania.“      

 

 

 

 

 



Článok 8  

Záverečné ustanovenia 

 

Bod 1 navrhujeme nasledovné:  

Tieto Zásady schválilo Mestské zastupiteľstvo Šurany svojím uznesením č. 3/2019-Z bod ..... 

zo dňa 11.04.2019 a nadobúdajú účinnosť dňom 01.05.2019. 

 

Záver: 

Komisia finančná, správy a predaja majetku mesta Mestského zastupiteľstva v Šuranoch 

hlasovaním (prítomní členovia: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2) návrh na 

uznesenie schválila v zmysle bodu č. 3. 

 

4. Diskusia. 

 

Do diskusie sa z prítomných členov komisie nikto neprihlásil. 

 

5. Návrh na uznesenie. 

 

Komisia finančná, správy a predaja majetku mesta Mestského zastupiteľstva Šurany schválila 

nasledovné uznesenie:  

 
     

 

 

Uznesenie zo IV. riadnej schôdzky  

Komisie finančnej, správy a predaja majetku mesta Mestského 

zastupiteľstva Šurany číslo 4/2019- KFSaPMM 

 

I. 

 

Komisia finančná, správy a predaja majetku mesta  Mestského zastupiteľstva Šurany                                 

p r e r o k o v a l a 

 

Návrh zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva Šurany, členov stálych a 

dočasných komisií Mestského zastupiteľstva Šurany, členov výborov mestských častí 

v Šuranoch, zapisovateľov komisií Mestského zastupiteľstva Šurany, výborov mestských 

častí a Zboru pre občianske záležitosti mesta Šurany a tento 

 

d o p o r u č u j e   

- s pripomienkami  

 

členov Komisie finančnej, správy a predaja majetku mesta Mestského zastupiteľstva Šurany 

predložiť na prerokovanie a schválenie Mestskému zastupiteľstvu Šurany dňa 11.04.2019. 

 

Pripomienky: 

 

Článok 2  

Odmena poslanca Mestského zastupiteľstva v Šuranoch 

 

Bod 1 navrhujeme nasledovné: 

Poslancovi MsZ patrí za výkon poslaneckej funkcie paušálna odmena vo výške 50 % z 1/12 

mesačného platu primátora mesta Šurany bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. 

 



Bod 2 navrhujeme nasledovné: 

Poslancovi MsZ patrí za účasť na zasadnutí MsZ odmena vo výške 24 % z 1/12 mesačného 

platu primátora mesta Šurany bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. 

Bod 3 navrhujeme nasledovné: 

Poslancovi MsZ, ktorý je predsedom, podpredsedom stálej alebo dočasnej komisie pri MsZ, 

patrí okrem odmeny podľa bodu 1  a bodu 2 tohto článku, odmena vo výške 16 % z 1/12 

mesačného platu primátora mesta Šurany bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. 

Kumuláciu navrhujeme vynechať, t.j. vypustiť „pričom  pri kumulácii uvedených funkcií 

prináleží poslancovi uvedená odmena iba jeden krát.“ 

Bod 4 navrhujeme nasledovné: 

Poslancovi MsZ, ktorý je členom stálej alebo dočasnej komisie pri MsZ, patrí okrem     odmeny 

podľa bodu 1 a 2 tohto článku, odmena vo výške 13 % z 1/12 mesačného platu primátora mesta 

Šurany bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. Kumuláciu navrhujeme vynechať, t.j. 

vypustiť „pričom pri kumulácii členstva vo viacerých stálych alebo dočasných komisiách 

prináleží poslancovi uvedená odmena iba jeden krát.“ 

Bod 5 navrhujeme zo zásad vypustiť. 

Bod 6 bude prečíslovaný na bod 5 a navrhujeme nasledovné: 

Poslancovi MsZ, ktorý je predsedom, podpredsedom výboru mestskej časti, patrí okrem   

odmeny podľa bodu 1, 2, 3 a 4 tohto článku, odmena vo výške  10 % z 1/12 mesačného platu 

primátora mesta Šurany bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. 

 

Článok 3 navrhujeme upraviť názov nasledovne: 

Odmena člena komisie MsZ, ktorý nie je poslancom 

 

Bod 1 navrhujeme nasledovné: 

Členovi komisie MsZ, ktorý nie je poslancom MsZ patrí paušálna odmena vo výške 50 % z 1/24 

mesačného platu primátora mesta Šurany bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. 

Bod 2 navrhujeme nasledovné: 

Členovi komisie MsZ, ktorý nie je poslancom MsZ  patrí za účasť na zasadnutí komisie MsZ 

odmena vo výške 13 % z 1/24 mesačného platu primátora mesta Šurany bez zvýšenia podľa 

príslušnej platovej skupiny. 

 

Článok 4 navrhujeme upraviť názov nasledovne: 

Odmena zapisovateľov: MsZ, komisií MsZ, výborov v častiach mesta a odmena členov, 

ktorí nie sú poslancami výborov mestských častí 

 

Bod 1 navrhujeme nasledovné: 

Zapisovateľovi MsZ, ktorý je zamestnancom mesta Šurany patrí odmena vo výške 40 EUR za 

každé zasadnutie MsZ, ktoré je uznášaniaschopné a z ktorého je  vyhotovená zápisnica. 

Bod 2 navrhujeme nasledovné: 

Zapisovateľovi komisií MsZ patrí odmena vo výške 30 EUR za každé zasadnutie komisie MsZ, 

ktoré je uznášaniaschopné a z ktorého je vyhotovená zápisnica. 

Bod 3 navrhujeme nasledovné: 

Zapisovateľovi  výborov v častiach mesta a členom, ktorí nie sú poslancami výborov mestských 

častí  patrí odmena vo výške 15 EUR za každé zasadnutie výboru, ktoré je uznášaniaschopné 

a z ktorého je vyhotovená zápisnica. 

 

Článok 5  

Odmena členov ZPOZ 

 

 



Bod 1 navrhujeme nasledovné: 

Poslancovi MsZ patrí odmena za občiansky obrad organizovaný mestom vo výške 50 EUR. 

Bod 2 navrhujeme nasledovné: 

Členovi ZPOZ, ktorý nie je poslancom za občiansky obrad organizovaný mestom parí odmena 

vo výške 25 EUR. 

 

Článok 6  

Výplata odmien  

 

Bod 1 navrhujeme nasledovné:  

Odmeny budú vyplácané nasledovne: 

a) mesačná paušálna odmena podľa Článku 2 bod 1 a podľa Článku 3 bod 1  k 15. dňu 

nasledujúceho mesiaca 

b) ostatné odmeny do 15.07. a do 15.01. 

 

Článok 7  

Spoločné ustanovenia 

 

Bod 2 navrhujeme nasledovné:  

Podkladmi pri poskytovaní odmien poslancom, členom komisií, výborov, zapisovateľov     

MsZ, komisií a výborov v mestských častiach na základe ich účasti sú prezenčné listiny, t.j. 

vypúšťa sa „a prijaté uznesenia s výsledkom hlasovania.“      

  

Článok 8  

Záverečné ustanovenia 

 

Bod 1 navrhujeme nasledovné:  

Tieto Zásady schválilo Mestské zastupiteľstvo Šurany svojím uznesením č. 3/2019-Z bod ..... 

zo dňa 11.04.2019 a nadobúdajú účinnosť dňom 01.05.2019. 

 

H l a s o v a n i e  členov komisie:  

Počet členov komisie: 9 
Členovia komisie:  Ing. František Tamašovič, JUDr. Roman Porubský, Ing. Miroslava Záhoráková, 

Pavol Cvik, Ing. Dušan Foltín, Ing. František Hatina, JUDr. Aurel Gális, Matúš Tóth, Ing. Mgr. Ľubomír 

Slovák 

Prítomní: 7/  Ing. František Tamašovič, JUDr. Roman Porubský, Ing. Miroslava Záhoráková, Ing. 

Dušan Foltín, Ing. František Hatina, JUDr. Aurel Gális, Matúš Tóth                       

Neprítomní: 2/   Pavol Cvik, Ing. Mgr. Ľubomír Slovák 
 

Za: 7/  Ing. František Tamašovič, JUDr. Roman Porubský, Ing. Miroslava Záhoráková, Pavol Cvik, 

Ing. Dušan Foltín, Ing. František Hatina, JUDr. Aurel Gális, Matúš Tóth, Ing. Mgr. Ľubomír Slovák                       

Proti:             0       

Zdržal sa:      0       

Nehlasoval:   0          

Neprítomní:  2/   Pavol Cvik, Ing. Mgr. Ľubomír Slovák 

 

 

 

                                                                               Ing. František Tamašovič, v. r.                                                                          

                                                                              predseda komisie finančnej, správy      

                                                                                      a predaja majetku mesta   

                                                                                Mestského zastupiteľstva Šurany 



6.  Záver 

 

Predsedajúci komisie finančnej, správy a predaja majetku mesta Mestského 

zastupiteľstva v Šuranoch konštatoval, že program IV. riadnej schôdzky komisie bol 

vyčerpaný. Poďakoval prítomným za účasť a rokovanie komisie ukončil. 

 

 

Predseda:   Ing. František Tamašovič, v.r 

    predseda komisie finančnej, správy a predaja majetku mesta 

    Mestského zastupiteľstva Šurany 

 

 

Overovateľ:   Ing. František Hatina, v.r. 

    člen komisie finančnej, správy a predaja majetku mesta    

    Mestského zastupiteľstva Šurany 

 

Zapisovateľka:  Ing. Renáta Mesárošová, v.r.  

                                               vedúca finančného oddelenia, Mestského úradu Šurany 

 


