
Zápisnica 
 zo zasadnutia Komisie finančnej, správy majetku mesta a verejnej súťaže pri Mestskom 
zastupiteľstve v Hurbanove,  konaného dňa  27. 11.  2012 v zasadačke Mestského úradu 

Hurbanovo 
 
 
Prítomní: viď prezenčná listina 

 
Program jednania: 
   1. Zahájenie 
   2. Návrh VZN mesta Hurbanovo o niektorých podmienkach držaní psov  
  3. Návrh VZN mesta Hurbanovo o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty 
  4. Návrh VZN mesta Hurbanovo o dani z nehnuteľností na rok 2013 
  5. Zmluva o spolupráci so spol. PAVKON s.r.o. 
  6. Návrh na vyradenie majetku z majetku mesta Hurbanovo 
  7. Príprava rozpočtu na rok 2013 
  8. Rôzne 
  9. Diskusia 
10. Záver 
 
1. Zahájenie  
        Zasadnutie zahájil a prítomných privítal predseda komisie, Ing. Karol Lovász. 
  
2. Návrh VZN mesta Hurbanovo o niektorých podmienkach držaní psov  

Členovia komisie sa oboznámili s predloženým návrhom všeobecne záväzného nariadenia 
mesta a doporučujú ho schváliť na zasadnutí mestského zastupiteľstva. 
 
3. Návrh VZN mesta Hurbanovo o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty 

Členovia komisie sa oboznámili s obsahom predloženého materiálu a doporučujú ho schváliť 
na zasadnutí mestského zastupiteľstva. 
 
4. Návrh VZN mesta Hurbanovo o dani z nehnuteľností na rok 2013 
       Predseda komisie oboznámil prítomných s predloženým návrhom VZN mesta o dani 
z nehnuteľností na rok 2013. Zdôraznil, že navrhované zmeny vo výške sadzieb dane sú nutné z toho 
dôvodu, aby bol dodržaný novelizovaný zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady a aby  celkový objem príjmov mesta z dani 
z nehnuteľností zostal zachovaný. Členovia komisie konštatovali, že najvyššie navýšenie je pri 
stavbách na bývanie, čo predstavuje navýšenie ročnej dane cca o 10 až 12 € na jeden rodinný dom. 
 Z dôvodu dodržania litery zákona FK doporučuje predložený návrh schváliť na zasadnutí 
mestského zastupiteľstva. 
 
5. Zmluva o spolupráci so spol. PAVKON s.r.o. 

Predseda komisie oboznámil prítomných so zámerom spoločnosti zrealizovať výstavbu 
a následne zaistiť prevádzku sústavy veterných elektrární v k. ú. Hurbanovo. Súčasťou tejto sústavy by 
boli veterné turbíny, obslužné komunikácie, káblové rozvody a ďalšie technológie potrebné 
k prevádzke.  

Členovia komisie konštatujú, že predložený návrh Zmluvy o spolupráci v oblasti veternej 
energie je pre mesto výhodný a doporučujú ho schváliť na zasadnutí MZ. 

 
6. Návrh na vyradenie majetku z majetku mesta Hurbanovo 

Členovia komisie súhlasia s vyradením majetku podľa predloženého návrhu. 



 
7. Príprava rozpočtu na rok 2013 

Členovia komisie sa oboznámili s predloženým návrhom rozpočtu mesta na rok 2013, ktorý je 
momentálne vyrovnaný, ale doporučujú ho upraviť tak, aby bol celkový rozpočet prebytkový v súlade 
s usmernením vlády a podpísaného memoranda o spolupráci. 
 
8. Rôzne 
a) Európske zoskupenie územnej spolupráce Pons Danubii s ručením obmedzeným – 
Spolufinancovanie úspešného projektu 

Predseda komisie informoval prítomných o realizácii úspešného projektu: „Informáciou cez 
hranicu v prihraničnom regióne Pons Danubii“. FK súhlasí so spolufinancovaním tohto projektu. 
 
b) IM-MED, s. r. o., Hurbanovo – žiadosť o zmenu nájomcu v zmluve o nájme nebytových priestorov  

FK súhlasí so zmenou nájomcu v súlade s predloženou žiadosťou. 
 
c) SolarLand2, s. r. o., Bratislava – žiadosť o zriadenie vecného bremena v prospech spoločnosti 

FK súhlasí so zriadením vecného bremena v prospech žiadateľa. 
 
d) Hajnalka Takácsová – HAJNESZ, Hurbanovo – žiadosť o pridelenie pozemku do prenájmu  

 Vzhľadom k tomu, že žiadateľka je novou majiteľkou prenosného stánku umiestneného na 
uvedenom pozemku, FK doporučuje žiadosti vyhovieť.  
 
e) Rozšírenie cintorína v Hurbanove – návrh na odkúpenie pozemku 

FK súhlasí s vypracovaním geometrického plánu a znaleckého posudku na určenie všeobecnej 
hodnoty pozemkov. 

 
f) Obvodný úrad Komárno – nájom pozemku pod administratívnou budovou mesta na adrese: 
Komárňanská 91, Hurbanovo 

FK doporučuje hľadať možnosti na získanie uvedenej nehnuteľnosti do vlastníctva mesta 
zámenou za iné pozemky. Do doby vysporiadania pozemkov súhlasí s uzatvorením nájomnej zmluvy. 
 
g) Mestský športový klub Hurbanovo – návrh spôsobu splatenia poskytnutej pôžičky pre športový klub 

FK doporučuje dohodnúť splátkový kalendár na splatenie vyššie uvedenej pôžičky. 
 
9. Diskusia 

Predseda komisie oboznámil prítomných s možnosťou výstavby nájomných bytov zo štátnej 
dotácie a z výhodného úveru s 1 percentným úrokom poskytnutým na 30 rokov. FK doporučuje 
vypočítať predbežnú výšku nájomného potrebného na pravidelné splácanie úveru, ako aj predbežný 
záujem o takéto byty. 
 
10. Záver 
          Po prejednaní všetkých bodov rokovania predseda FK prítomným poďakoval  za ich aktívnu 
účasť a ukončil jednanie. 
 
 
V Hurbanove, 28. 11. 2012                                                         
Zapísala: Gogolová                                                                  

 
   Ing. Karol Lovász 

                                                                                                        predseda komisie 
 
 

 


