
Zápisnica 

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

zastupiteľstve v Hurbanove,  konaného dňa  25. 6. 2014 v kancelárii zástupcu primátorky 

mesta  

 

 

Prítomní: viď prezenčná listina 

 

Program jednania: 

1. Otvorenie 
2. Návrh II. zmeny rozpočtu mesta Hurbanovo na rok 2014 a organizácií v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta 
3. Účtovná závierka spol. MsVaK- Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o., za rok 2013.  
4. Program odpadového hospodárstva mesta Hurbanovo na roky 2011 - 2015 
5. Rôzne 
6. Záver 
 
 
  1. Otvorenie 
        Zasadnutie zahájil a prítomných privítal predseda komisie, Ing. Karol Lovász. 

 
  2. Návrh II. zmeny rozpočtu mesta Hurbanovo na rok 2014 a organizácií v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta 

S predloženým návrhom II. zmeny rozpočtu mesta Hurbanovo na rok 2014 prítomných 

oboznámil Ing. Karol Lovász, predseda komisie. 

 Finančná komisia doporučuje predložený návrh zmeny rozpočtu schváliť na zasadnutí 

mestského zastupiteľstva. 

         Súčasťou tohto bodu rokovania sú aj návrhy zmien rozpočtov jednotlivých rozpočtových 
organizácií mesta. Komisia prebrala jednotlivé materiály  a doporučuje ich schváliť na zasadnutí 
MZ. 
 
3. Účtovná závierka spol. MsVaK- Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o., za rok 2013.  

S účtovnou závierkou organizácie MsVaK- Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, 
s.r.o. za rok 2013 prítomných oboznámil predseda komisie.  

FK doporučuje predložený materiál schváliť na zasadnutí mestského zastupiteľstva. 
 
4. Program odpadového hospodárstva mesta Hurbanovo na roky 2011 - 2015  
 Členovia FK predložený materiál berú na vedomie. 
 
5. Rôzne 
5.1. Hurbanovo – rozšírenie kanalizácie, stoky D,E,F,G,H,J  

Členovia FK berú na vedomie predloženú informatívnu správu týkajúcu sa priebehu 
realizácie projektu: Hurbanovo – rozšírenie kanalizácie, stoky D,E,F,G,H,J. 



5.2 Rozšírenie vodovodnej siete mesta  

FK súhlasí s prijatím úveru cez Recyklačný fond na rozšírenie vodovodnej siete mesta, pri 
úrokovej sadzbe 1%, s dobou návratnosti 15 rokov, ale doporučuje, aby výška úveru bola nižšia 
ako navrhovaných 500 tis. € z dôvodu, aby do budúcna zostali ešte voľné úverové zdroje na 
prípadné spolufinancovanie aj ďalších projektov. Z navrhovaných etáp FK doporučuje realizáciu 
II. etapy prác (ulice: Výskumnícka, Práce, Západná, Východná, Jiráskova a Športová), kde 
celková výška nákladov predstavuje 405 tis. €. 
 
5.3. Podané a pripravované projekty na získanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu 
SR k I. polroku 2014.  
 FK berie na vedomie predložený materiál. 
 
5.4. Martin Švatarák, Hurbanovo – žiadosť o prenájom pozemku  

FK súhlasí s prenájmom pozemku podľa predloženého návrhu.  
 
5.5. Maroš Pastorek, Hurbanovo – žiadosť o prenájom pozemku  

FK súhlasí s prenájmom pozemku podľa predloženého návrhu.  
 
5.6. Marián Stifner, Hurbanovo – žiadosť o prenájom pozemku  
 FK súhlasí  s prenájmom pozemku pod montovanou garážou pre žiadateľa.  
 
5.7. Ladislav Geleta, Hurbanovo – žiadosť o prenájom pozemku  

FK súhlasí s prenájmom pozemku podľa predloženého návrhu.  
 
5.8. Katarína Eleková, Hurbanovo – žiadosť o prenájom pozemku 
 FK súhlasí s prenájmom pozemku v súlade s predloženou žiadosťou.  
 
5.9. Agneša Sukolová, Hurbanovo – žiadosť o prenájom pozemku  

FK súhlasí s prenájmom pozemku podľa predloženého návrhu.  
 
5.10. JUDr. Jozef Boľo, Galanta – žiadosť o odpredaj pozemku v rekreačnej zóne  

FK súhlasí s odpredajom pozemku podľa predloženého návrhu.  
 
5.11. A.S.E.S.networks, s. r. o., Pribeta – žiadosť o prenájom pivničných priestorov klenbovej 
pivnice pri mestskom úrade  

FK súhlasí s prenájmom nebytových priestorov formou verejnej súťaže za podmienok 
stanovených v predložených materiáloch. 
 
5.12. Vstup mesta do Združenia miest a obcí okresu Komárno 

FK súhlasí so vstupom mesta do Združenia miest a obcí okresu Komárno. 
 
5.13. Návrh na zloženie inventarizačných komisií pre riadnu ročnú inventarizáciu majetku 
mesta 

FK súhlasí so schválením komisií v súlade s predloženým návrhom. 

 



5.14.  PROSOCIA, s. r. o., Hurbanovo – žiadosť o prenájom nebytových priestorov 
 FK súhlasí s prenájmom požadovaných priestorov podľa predloženého návrhu. 

5.15.  Heineken Slovensko, a. s. – odpredaj pozemkov a kanalizačnej vetvy pre mesto 
 FK súhlasí s odkúpením nehnuteľného majetku v súlade s predloženým návrhom. 
 
6. Záver 
          Po prejednaní všetkých bodov rokovania predseda komisie prítomným poďakoval  za ich 

aktívnu účasť a ukončil jednanie. 

 

V Hurbanove, 26. 6. 2014                                                         

Zapísala: Gogolová                                                               Ing. Karol Lovász 

 predseda komisie 

 


