
Zápisnica 
 zo zasadnutia Komisie finančnej, správy majetku mesta a verejnej súťaže pri Mestskom 
zastupiteľstve v Hurbanove,  konaného dňa  27. 3.  2012 v zasadačke Mestského úradu 

Hurbanovo 

 
 
Prítomní: viď prezenčná listina 
 

Program jednania: 
1. Zahájenie. 
2. Návrh na udelenie ceny mesta. 
3. Rôzne. 
4. Záver. 
 

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

2. Návrh na udelenie ceny mesta 
      FK súhlasí s udelením Ceny mesta Hurbanovo pre Dr. Miklósa Konkoly-Thege in 
memoriam. Dr. Miklós Konkoly-Thege sa narodil v Hurbanove (Ógyalla) 20. januára 1842. 
V tomto roku sme si teda pripomenuli 170 rokov od jeho narodenia. Bol celosvetovo 
uznávaným vedcom a verejným činiteľom a svojou aktívnou činnosťou sa významnou mierou 
zaslúžil o rozvoj mesta a jeho propagáciu doma i v zahraničí.  
 

3. Rôzne. 
a) Informatívna správa: Mestský bytový podnik a ľadová plocha, s. r. o. – analýza 

hospodárenia a stav po zlúčení spoločností mesta 

        Členovia komisie sa oboznámili s predloženým materiálom a doporučujú ho prejednať 
na zasadnutí mestského zastupiteľstva. 
 
b) 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, ale doporučuje navýšiť cenu za prenájom 
na hodnotu, ktorá je zhodná s výškou ročného poplatku za vyhradenie priestoru na trvalé 
parkovanie motorových vozidiel. 

 
c) Prenájom voľných optických vlákien – udelenie súhlasu na  uzatvorenie nájomnej zmluvy  
        FK súhlasí s uzatvorením nájomnej zmluvy na  prenájom optických vlákien vo 
vlastníctve mesta  pre Strednú priemyselnú školu stavebnú v Hurbanove. 

 



d) Pridelenie uvoľneného nájomného bytu vo vlastníctve mesta  
        FK súhlasí s uzatvorením nájomnej zmluvy v súlade s predloženým návrhom. 
 
e) Jozef Hegedős, Hurbanovo – žiadosť o odpredaj pozemku 

        FK súhlasí so zverejnením zámeru na odpredaj žiadanej parcely. 

 
f) Ing. Ladislav Žigó, Hurbanovo – žiadosť o odpredaj pozemku 

       Členovia komisie doporučujú žiadaný pozemok odpredať za cenu v súlade so Zásadami 
hospodárenia s majetkom mesta Hurbanovo. 
 
g) BaK, Hurbanovo – žiadosť o prenájom pozemku  
        FK súhlasí s uzatvorením nájomnej zmluvy v súlade s predloženou žiadosťou. 
 
h) Zámena pozemkov pri vjazde do areálu čističky odpadových vôd kvôli lepšej manipulácii 

s dopravnými prostriedkami  
         FK súhlasí s uzatvorením zámennej zmluvy podľa predloženého návrhu. 
 
i) Peter Kurák a manž., Hurbanovo – žiadosť o odpredaj pozemku 

        FK súhlasí s odpredajom žiadanej nehnuteľnosti pre víťaza verejnej súťaže, ktorá sa 
konala dňa 16. 2. 2012. 
 
j) Obyvatelia bytového domu na adrese: Nám. Dr. M. Thege Konkolyho č. 4 – žiadosť 

o prenájom priľahlého pozemku  

        FK súhlasí s uzatvorením nových nájomných zmlúv s termínom od 1. 5. 2012. 
 
k) Heineken Slovensko – žiadosť o odpredaj pozemku 

        FK súhlasí so zverejnením zámeru na priamy odpredaj pozemku vo vlastníctve mesta pre 
Heineken Slovensko, nakoľko ho aj momentálne užívajú. 
 

4. Záver. 
          Po prejednaní všetkých bodov rokovania predseda FK prítomným poďakoval  za ich 
aktívnu účasť a ukončil jednanie. 
      
 
V Hurbanove, 27. 3. 2012                                                         
Zapísala: Gogolová                                                                  

 
Ing. Karol Lovász 

                                                                                        predseda komisie 
 

 


