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

zastupiteľstve v Hurbanove,  konaného dňa  3. 7.  2012 v kancelárii zástupcu 
primátorky Mesta Hurbanovo 

 
 
Prítomní: viď prezenčná listina 

 

Program jednania: 
1. Otvorenie 
2. Návrh I. zmeny rozpočtu mesta Hurbanovo na rok 2012 a organizácií v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta 
3. Návrh na zmenu VZN mesta Hurbanovo č. 82 o rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu 
službu 
4. Schvaľovanie účtovnej závierky spoločnosti MsVaK, s. r. o. za rok 2011 
5. Návrh na doplnenie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Hurbanovo 
6. Materiály na zasadnutie mestského zastupiteľstva 
7. Rôzne 
8. Záver 
 
1. Otvorenie 
        Zasadnutie zahájil a prítomných privítal predseda komisie, Ing. Karol Lovász. 

 
2. Návrh I. zmeny rozpočtu mesta Hurbanovo na rok 2012 a organizácií v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta 
 
       S predloženým návrhom I. zmeny rozpočtu mesta Hurbanovo na rok 2012 prítomných 
oboznámila Ing. Gogolová, vedúca finančného oddelenia a Ing. Lovász, zástupca primátorky 

mesta, ktorý uviedol, že okrem navrhovaných zmien by bolo potrebné hľadať finančné zdroje 
na navýšenie počtu mestských policajtov na 8 osôb.         

 Finančná komisia doporučuje predložený návrh zmeny rozpočtu schváliť na zasadnutí 
mestského zastupiteľstva. 

Ďalej členovia FK súhlasia s prijatím uznesenia podľa predloženého návrhu, ktorý sa 
týka zákonnej možnosti vykonávania zmeny rozpočtu primátorkou mesta (jedná sa len o 
presuny medzi jednotlivými položkami rozpočtovej klasifikácie). 

 
         Súčasťou tohto bodu rokovania sú aj návrhy I. zmeny rozpočtu jednotlivých 
rozpočtových organizácií mesta. Komisia prebrala jednotlivé materiály  a doporučuje ich 
schváliť na zasadnutí MZ. 
 
3. Návrh na zmenu VZN mesta Hurbanovo č. 82 o rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu 
službu 

Vzhľadom k tomu, že dňa 20. 6. 2012 bola schválená novela zákona 448/2008 Z. z. 
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorou sa medzi inými 
odstránila aj povinnosť miest a obcí určiť vo všeobecne záväznom nariadení minimálnu 



úhradu za sociálne služby na úrovni 50 % ekonomicky oprávnených nákladov na sociálnu 
službu, FK doporučuje „Doplnenie § 21 vo VZN č. 82 o bod č. 11“ z  návrhu VZN vynechať 
a o plánovanom navýšení úhrad za poskytované sociálne služby v zariadení pre seniorov 
Smaragd rokovať v neskoršom termíne na základe predloženého návrhu riaditeľky zariadenia. 
 
4. Schvaľovanie účtovnej závierky spoločnosti MsVaK, s. r. o. za rok 2011 
 FK doporučuje predložený materiál schváliť v predloženom znení. 
 
5. Návrh na doplnenie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Hurbanovo 

Predseda komisie uviedol, že pri riešení každodenných majetkových vzťahov sa 
vyskytnú také situácie, ktoré nemajú oporu v schválených Zásadách hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta Hurbanovo, resp. nie sú efektívne, a preto je potrebné tieto 
zásady dopĺňať. V predloženom návrhu medzi inými sa uvádza aj nasledovná požiadavka: „ 
V prípadoch, keď nájomné vypočítané podľa týchto zásad je menej ako 20 € ročne, uplatní sa 
v nájomnej zmluve minimálna výška nájomného, ktorá je stanovená v sume 20 € ročne.“ FK 
doporučuje túto vetu doplniť o druhú časť: „okrem prenájmu neprístupných pozemkov, pri 
ktorých zostanú v platnosti doterajšie ustanovenia zásad.“ 
 
6. Materiály na zasadnutie mestského zastupiteľstva 
a) Mgr. Katalin Szolgay, Hurbanovo – žiadosť o udelenie súhlasu na rekonštrukciu vrátnice 
pri Mestskom zdravotnom stredisku Hurbanovo 

FK doporučuje udeliť súhlas na rekonštrukciu budovy, ale výlučne na náklady 
žiadateľky, bez zohľadnenia výdavkov vo výške nájomného alebo v dobe nájmu a za 

podmienky, že po ukončení nájomnej zmluvy realizované stavebné úpravy zostávajú 
majetkom mesta. 

 
b) RNDr. Anna Ráczová, Hurbanovo – Výzva na vysporiadanie užívacieho práva k pozemku 

 FK doporučuje majetkoprávne vysporiadať len tú časť pozemku, ktorá priamo 
zasahuje pod budovu vo vlastníctve mesta (bývalá administratívna budova mestského úradu). 

 
c) Ladislav Máčik, Hurbanovo – žiadosť o prenájom pozemku 
 FK súhlasí so zverejnením zámeru o prenájom pozemku pre žiadateľa na hospodársky 

rok končiaci k 31. 10. 2012, ale zároveň doporučuje prijať uznesenie na možnosť vypísania 
verejnej súťaže na prenájom uvedeného pozemku na ďalšie obdobie. 

 
d) Adam Putera, Tvrdošovce, prevádzka Hurbanovo – žiadosť o záber verejného 

priestranstva-terasa  
FK súhlasí s prenájmom nehnuteľnosti v súlade s predloženou žiadosťou. 

 
e) Návrh na prenájom lesných pozemkov 
 FK súhlasí so zverejnením zámeru na prenájom lesných pozemkov podľa 

predloženého návrhu. 
 

 



f) Jozef Hegedős, Hurbanovo – žiadosť o odpredaj pozemku 
        FK súhlasí s odpredajom pozemku v súlade s predloženou žiadosťou. 

 
g) PROFIS NZ, s. r. o. - TESCO Hurbanovo – žiadosť o súhlas vlastníka miestnej 

komunikácie na úpravu komunikácie a vybudovanie parkovacích plôch 
 FK doporučuje udeliť súhlas podľa predloženého návrhu. 

 
h) Heineken Slovensko, a. s.  – žiadosť o odpredaj pozemku 

        FK súhlasí s priamym odpredajom pozemku vo vlastníctve mesta pre Heineken 
Slovensko, a. s., v súlade s predloženým návrhom mesta. 

 
i) TESCO STORES SR, a. s., Bratislava – žiadosť o prenájom kancelárskych priestorov 

FK súhlasí s prenájmom požadovaných priestorov za účelom zriadenia náborového 

centra v súlade s predloženým návrhom. 
 

j) Erik Pákozdi, Chotín – žiadosť o prenájom nehnuteľnosti 
FK súhlasí so zverejnením zámeru na prenájom žiadaného pozemku na umiestnenie 

prenosnej garáže. 
 

k) Vlastníci bytov na ul. Slobody 4 – 18, Hurbanovo – žiadosť o súhlas s výstavbou oplotenia 
pozemku na ul. kpt. Nálepku 

 FK súhlasí s výstavbou oplotenia na vlastné náklady bývajúcich. 
 

l) Hokejbalový klub Hurbanovo Predators – žiadosť o prenájom miestnosti, ako aj hracej 
plochy v športovom areáli mesta na ul. Záhradníckej č. 69. 

FK súhlasí so zverejnením zámeru na prenájom žiadaných nehnuteľností, za 
podmienky, že žiadateľ bude udržiavať čistotu a poriadok. 

 
7. Rôzne 

Z dôvodu hľadania ďalších zdrojov na rozvoj mesta členovia komisie 
a) navrhli, aby si vlastníci jednotlivých bytov odkúpili aj pozemky okolo obytných domov, 
ktoré sú oplotené a nie sú verejne prístupné, 
b) doporučujú prehodnotiť nutnosť fungovania Mestského zdravotného strediska ako 
samostatnej rozpočtovej organizácie. 
 
8. Záver 
          Po prejednaní všetkých bodov rokovania predseda FK prítomným poďakoval  za ich 

aktívnu účasť a ukončil jednanie. 
      

V Hurbanove, 3. 7. 2012                                                         
Zapísala: Gogolová                                                                             Ing. Karol Lovász 

                                                                                                             predseda komisie 


