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

zastupiteľstve v Hurbanove,  konaného dňa  7. 2.  2012 v zasadačke Mestského úradu 
Hurbanovo 

 

Prítomní: viď prezenčná listina 

 
Program jednania: 
1. Zahájenie. 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hurbanovo o poplatkoch v školstve 
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hurbanovo o určení výšky dotácie na žiaka 

pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Hurbanovo so sídlom na území mesta. 

4. Rôzne. 
5. Diskusia.  

6. Záver. 
 

1. Zahájenie  
        Zasadnutie zahájil a prítomných privítal predseda komisie, Ing. Karol Lovász. 

 
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hurbanovo o poplatkoch v školstve 
       Predseda komisie oboznámil prítomných s predloženým návrhom VZN mesta a 
konštatoval, že zvýšenie poplatkov bude prínosom pre jednotlivé zariadenia a bude slúžiť na 

úhradu ich bežných výdavkov, nakoľko z rozpočtu mesta nie je možné vykryť všetky ich 
potreby na sto percent. Členovia komisie doporučujú predložený návrh VZN schváliť. 

 
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hurbanovo o určení výšky dotácie na 
žiaka pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Hurbanovo so sídlom na území mesta. 
    Členovia komisie sa oboznámili s obsahom predloženého materiálu a doporučujú ho 
schváliť na zasadnutí mestského zastupiteľstva. 

 
4. Rôzne. 
a) Bondi, s. r. o., Komárno, prevádzka: Lekáreň Salvator, Hurbanovo – žiadosť o prenájom 
voľnej plochy v areáli Mestského zdravotného strediska v Hurbanove za účelom parkovania 

vlastných motorových vozidiel – FK súhlasí s prenájmom žiadaného pozemku. 

 
b) Návrh Dohody o spolupráci  pri plnení úloh pred požiarmi medzi Mestom Hurbanovo 

a Dobrovoľným hasičským zborom v Hurbanove.  
    Členovia komisie berú na vedomie predložený materiál. 

 
c) Vypracovanie zmeny Územného plánu mesta Hurbanovo – členovia komisie berú na 



vedomie predložený materiál. 
 

d) MsVaK, s. r. o. Hurbanovo – žiadosť o rozšírenie plochy prenajímaných nebytových 
priestorov – členovia komisie súhlasia s uzatvorením písomného dodatku k nájomnej zmluve 

podľa predloženého návrhu. 
 

e) Carisma, s. r. o., Dvory nad Žitavou – návrh na rekonštrukciu televízneho káblového 
rozvodu  

     Členovia komisie berú na vedomie predložený materiál a doporučujú vyvolať jednanie 
s konateľom spoločnosti za účelom konkretizácie svojho zámeru. 

 
f) Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Hurbanovo – ich rozšírenie o ceny 

stanovené za prenájom nájomných bytov, ktoré sú vo vlastníctve mesta – ceny sú stanovené na 
úrovni momentálnej výšky nájomného, FK berie na vedomie predložený materiál. 

 
g) Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Hurbanovo – ich rozšírenie o ceny 

za prenájom mestských zariadení (stĺpov) pre telekomunikačné a optické vedenia – členovia 
komisie súhlasia s predloženým návrhom. 

 
h) Pridelenie nájomných bytov v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí – FK súhlasí 

s uzatvorením nájomných zmlúv v súlade s predloženým návrhom. Ďalej doporučuje 
vypracovať analýzu o stave úhrad nedoplatkov na nájomnom. 

 
i) Udelenie súhlasu na odstránenie stavby so súp. č. 2671 – FK doporučuje uvedený materiál 

odročiť. 
 

j) Bondi, s. r. o., Komárno, prevádzka: Lekáreň Salvator, Hurbanovo – žiadosť o prenájom 
nevyužitých priestorov v stavbe so súp. č. 2671 v k. ú. Hurbanovo – FK súhlasí s prenájmom 

žiadaných nehnuteľností. 
 

k) Prenájom voľných optických vlákien – udelenie súhlasu na zverejnenie zámeru – FK 
súhlasí s predloženým návrhom. 

 
l) Zámena pozemkov pri vjazde do areálu čistierne odpadových vôd kvôli lepšej manipulácii 

s dopravnými prostriedkami – FK súhlasí s uzatvorením zámennej zmluvy podľa 
predloženého návrhu. 
 

m) BaK, Hurbanovo – žiadosť o prenájom pozemku – FK súhlasí s uzatvorením nájomnej 
zmluvy v súlade s predloženou žiadosťou. 

 
n) RENERGIE Solárny park Hurbanovo – žiadosť o uzatvorenie dodatku k zmluve o nájme – 

FK súhlasí s uzatvorením dodatku k nájomnej zmluve v súlade s predloženou žiadosťou. 



o) Prenájom lesných pozemkov – FK súhlasí s prenájmom lesných pozemkov, ktoré sú vo 
vlastníctve mesta. 

 
p) Prenájom pozemkov v areáli bytovky na adrese: Konkolyho nám. č. 4 – FK súhlasí 

s prenájmom pozemkov podľa predloženého návrhu. 
 
5. Diskusia. 
     Predseda komisie oboznámil členov s požiadavkou nájomcu nebytových priestorov 

v budove na adrese Súdna 20, ktorá požaduje zníženie nájomného v súlade s momentálne 
platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Hurbanovo. Podľa názoru 

členov komisie by to bolo uplatnenie Zásad hospodárenia s retroaktívnou platnosťou, čo nie je 
prípustné. 

 
6. Záver. 
          Po prejednaní všetkých bodov rokovania predseda FK prítomným poďakoval  za ich 
aktívnu účasť a ukončil jednanie. 

      
 

V Hurbanove, 8. 2. 2012                                                         
Zapísala: Gogolová                                                                  

 
Ing. Karol Lovász 

                                                                                            predseda komisie 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


