
Zápisnica 
 zo zasadnutia Komisie finančnej, správy majetku mesta a verejnej súťaže pri Mestskom 
zastupiteľstve v Hurbanove,  konaného dňa  16. 8.  2011 v zasadačke Mestského úradu 

Hurbanovo 
 

 
Prítomní: viď prezenčná listina 
 
 

Program jednania: 
1. Privítanie. 

2. Výsledok hospodárenia mesta Hurbanovo za I. polrok 2011. 
3. Výsledok hospodárenia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hurbanovo za I. 
polrok 2011. 
4. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo. 
5. Materiály na zasadnutie mestského zastupiteľstva. 
6. Rôzne. 
8. Záver. 
 
 

1. Privítanie.  
        Zasadnutie zahájil a prítomných privítal predseda komisie,  Ing. Karol Lovász.           
 
2. Výsledok hospodárenia mesta Hurbanovo za I. polrok 2011 a monitorovanie 
programového rozpočtu k 30. 6. 2011. 
          Členovia komisie sa oboznámila s čerpaním rozpočtu a monitorovacou správou za 1. 
polrok 2011. Konštatovali, že v oblasti príjmov je rozpočet plnený na 29,48 %, vysoké 
neplnenie je hlavne v oblasti účelových dotácií, a to konkrétne pri čerpaní dotácií 
z eurofondov. Financovanie prebiehajúcich projektov bude počas II. polroka 2011 
a  realizácia výstavby kanalizácie na území mesta sa môže začať až po úspešnom ukončení 
opakovaného verejného obstarávania. 
         FK berie na vedomie predložený materiál o hospodárení mesta. 
 
3. Výsledok hospodárenia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hurbanovo za I. 
polrok 2011. 
a) Základná škola Nám. Konkolyho-Thege č. 2, Hurbanovo 
     FK berie na vedomie plnenie rozpočtu za I. polrok 2011. 
b) Základná škola s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím jazykom maďarským 
     FK berie na vedomie plnenie rozpočtu za I. polrok 2011. 
c) Základná umelecká škola 
     FK berie na vedomie plnenie rozpočtu za I. polrok 2011. 
d) Zariadenie pre seniorov Smaragd Hurbanovo 

      FK berie na vedomie plnenie rozpočtu za I. polrok 2011. 



e) Mestské zdravotné stredisko 
     FK berie na vedomie plnenie rozpočtu za I. polrok 2011. 
f) Kultúrne stredisko Miklósa Konkoly-Thege Hurbanovo 
     FK berie na vedomie plnenie rozpočtu za I. polrok 2011. 
 
4. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo 
      Členovia komisie sa oboznámili s predloženým materiálom. Podkladom pre uvedený 

návrh zásad boli zásady platné doteraz, pričom podstatnú zmenu predstavuje to, že materiál je 
doplnený o možnosť prenájmu, resp. odpredaja poľnohospodárskej pôdy v k. ú. Bohatá, kde 
už bola dokončená komasácia pozemkov. Ďalšou podstatnou zmenou je aj zmena cenovej 
mapy mesta č. 1 – Ceny stanovené za prenájom nebytových priestorov a pozemkov v majetku 
mesta. Predseda komisie ďalej upozornil prítomných, že predložený návrh zásad obsahuje 
ešte formálne chyby, ktoré treba odstrániť, ako aj doplniť niektoré ďalšie chýbajúce 
informácie. 
 
5. Materiály na zasadnutie mestského zastupiteľstva. 
a) Dodatok č. 4 ku Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hurbanovo č. 79 o poplatkoch v 
školstve 
     FK doporučuje uvedený materiál prejednať a schváliť. 
b) Zmluva o poskytnutí služby a nájomná zmluva so spoločnosťou .A.S.A. Slovensko, s. r. o., 
Zohor 
      FK doporučuje podpísať vyššie uvedené zmluvy s víťazom verejnej súťaže - .A.S.A. 
Slovensko, s. r. o., Zohor 
 
6. Rôzne. 
a) Prenájom, resp. predaj mestských pozemkov v k. ú. Bohatá - extravilán 
       Ukončením pozemkových úprav v k. ú. Bohatá mesto má nový list vlastníctva, na ktorom 
sú pozemky vedené pod novými parcelnými číslami a nie všetky pozemky sú v teréne na 
doterajších miestach. Z uvedeného dôvodu stratili platnosť aj doterajšie nájomné zmluvy. 
Pred uzatvorením nových nájomných, resp. kúpnych zmlúv, treba v zmysle zákona č. 138/91 
Zb. zverejniť zámer mesta – prenájom, resp. predaj pozemkov evidovaných na LV č. 2869, k. 
ú. Bohatá. 
b) Obec Bajč – žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

    FK súhlasí so zriadením vecného bremena podľa predloženého návrhu. 
c) SolarLand2, s. r. o., Bratislava – žiadosť o udelenie súhlasu k zapísaniu vypracovaného 
geometrického plánu do katastra nehnuteľností  
     FK súhlasí s predloženým návrhom. 
d) Koloman Benda, Pribeta – žiadosť o zníženie nájomného 
      FK súhlasí so znížením nájomného v súlade s novoprijatými Zásadami hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta Hurbanovo 
 

 



7. Záver. 
          Po prejednaní všetkých bodov rokovania predseda FK prítomným poďakoval  za ich 
aktívnu účasť a ukončil jednanie. 
      
 
V Hurbanove, 16. 8. 2011                                                         
Zapísala: Gogolová                                                                  

 
Ing. Karol Lovász 

                                                                                            predseda komisie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


