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

zastupiteľstve v Hurbanove,  konaného dňa  13. 2. 2013 v kancelárii zástupcu 
primátorky mesta  

 
 
Prítomní: viď prezenčná listina 
 

Program jednania: 
1. Otvorenie 
2. Materiály na zasadnutie MsZ v Hurbanove 
3. Rôzne 
4. Záver 
 
1. Otvorenie 
        Zasadnutie zahájil a prítomných privítal predseda komisie, Ing. Karol Lovász. 
 
2. Materiály na zasadnutie MsZ v Hurbanove 
a) prejednanie upozornenia prokurátora č. j. Pd 9/13-3 
FK berie na vedomie upozornenie prokurátora. 
 
b) Správa o činnosti Mestskej polície v Hurbanove za rok 2012 
FK pripomína, že náklady na preoblečenie kolektívu mestskej polície sú limitované finančnou 
čiastkou, ktorá je schválená v rámci ich rozpočtu na rok 2013 (položka 633 010). 
 
c)Kultúrne stredisko Miklósa Konkoly-Thege – prepracovaná Zriaďovacia listina, 
Organizačný a pracovný poriadok, Štatút a Organizačná štruktúra 
FK predložené materiály berie na vedomie. 
 
d) MŠK Hurbanovo – Žiadosť o schválenie splátkového kalendára 
FK súhlasí s vypracovaním splátkového kalendára podľa predloženého návrhu. 
 
e) Žiadosti o prenájom nebytových priestorov v budove Mestského zdravotného strediska 
FK berie na vedomie predložené materiály. 
 
f) Žiadosť o súhlas so zmenou nájomcu v zmluve o nájme nebytových priestorov pre 
združenie zubných technikov  
FK súhlasí so zmenou podľa predloženej žiadosti. 
 
g) IM-MED, s. r. o. Hurbanovo – žiadosť o odkúpenie inventáru 
FK súhlasí s odpredajom hnuteľností podľa predloženej žiadosti. 
 
h) Pridelenie nájomných bytov 
FK odporúča prideliť nájomný byt podľa predloženého návrhu. 
 
ch) Žiadosť obyvateľov mesta o vybudovanie rozvodu mestskej vody a kanalizácie 
v uliciach Západná, Východná, Výskumnícka ,Jiráskova a Práce 



FK berie na vedomie predloženú žiadosť. Súhlasí s vybudovaním vodovodnej a kanalizačnej 
siete v uvedených uliciach po získaní štátnych dotácií na ich výstavbu. 
 
i) Informatívna správa o pripravených projektoch mesta  
FK berie na vedomie predloženú správu. 
 
j) Informatívna správa – GISPLAN 
Komisia sa oboznámila s informatívnou správou. 
 
k) Mária Turbacsová, Hurbanovo – Žiadosť o prenájom pozemku 
FK súhlasí s prenájmom pozemku podľa predloženej žiadosti. 
 
l) Róbert Puškáš, Hurbanovo – žiadosť o prenájom pozemku 
FK súhlasí s prenájmom pozemku podľa predloženej žiadosti. 
 
m) Peter Košlab, Hurbanovo – žiadosť o prenájom pozemku 
FK súhlasí s prenájmom pozemku podľa predloženej žiadosti. 
 
n) Denisa Hrušecká, Hurbanovo – žiadosť o prenájom pozemku 
FK súhlasí s prenájmom pozemku podľa predloženej žiadosti. 
 
o) Hajnalka Takácsová – HAJNESZ, Hurbanovo – žiadosť o pridelenie pozemku do 
prenájmu 
FK súhlasí s prenájmom pozemku podľa predloženej žiadosti. 
 
p) MsVaK, s. r. o. Hurbanovo – prenájom nehnuteľností 
FK súhlasí s prenájmom nehnuteľnosti podľa predloženej žiadosti. 
 
r) PaedDr. Gabriella Keszeg, Hurbanovo – žiadosť o odpredaj pozemku 
FK súhlasí s odpredajom pozemku v súlade s predloženou žiadosťou. 
 
s) Ing. Ladislav Farkaš, Hurbanovo – žiadosť o odpredaj pozemku 
FK súhlasí s odpredajom pozemku v súlade s predloženou žiadosťou. 
 
t) Rudolf Poništ a manž.., Hurbanovo a Ing. Ldislav Bedecs, Komárno – žiadosť o zámenu 
pozemkov 
FK súhlasí so zámenou pozemkov podľa predložených žiadostí. 
 
u) Bilfer Trading, s. r. o. Hurbanovo – žiadosť o prenájom nehnuteľnosti 
FK súhlasí s prenájmom pozemku podľa predloženej žiadosti. 
 
v) MŠK Hurbanovo – žiadosť o uzatvorenie zmluvy o užívaní majetku mesta 
FK súhlasí  so zverejnením zámeru prenajať nehnuteľnosť (areál futbalového štadióna) na 
úradnej tabuli a webovej stránke mesta. 
 
z) Bytkomfort, s. r. o., Nové Zámky – žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska k realizácii 
stavby: „Podpora ohrevu teplej úžitkovej vody pomocou solárnych panelov“ 
FK doporučuje vydanie súhlasného stanoviska. 
 
 



3. Rôzne 
a) Predaj bytu vo vlastníctve mesta na adrese: Krátka  2302/3, Hurbanovo – vzhľadom k tomu, že 
uvedený byt už bol viackrát neúspešne ponúkaný na odpredaj formou verejnej súťaže, FK doporučuje 
odsúhlasiť odpredaj bytu ako prípad hodný osobitného zreteľa, schváliť podmienky jeho odpredaja 
a zverejniť zámer na úradnej tabuli a webovej stránke mesta. 
 
b) Rozšírenie cintorína v Hurbanove – geometrický plán je vypracovaný, na rozšírenie by bolo 
potrebné odkúpiť pozemky od súkromných vlastníkov, ktorí však žiadajú vyššie predajné ceny ako sú 
stanovené vo vypracovanom znaleckom posudku. FK navrhuje odkúpenie pozemkov zatiaľ odročiť. 
 
c) Horváth Štefan, Hurbanovo – žiadosť o odkúpenie pozemku 
FK súhlasí so zverejnením zámeru na odpredaj žiadaného pozemku. 
 
d) Predseda komisie informoval prítomných, že dňa 13. 2. 2013 bola na mestský úrad doručená 
petícia ohľadne novoosadených dopravných značiek zákazu státia popri hlavnej ceste I/64 v centre 
mesta – FK súhlasí s kompromisným riešením, ktorý navrhla komisia verejného poriadku a dopravy.  
 
4. Záver 
          Po prejednaní všetkých bodov rokovania predseda komisie prítomným poďakoval  za ich 
aktívnu účasť a ukončil jednanie. 
 
V Hurbanove, 13. 2. 2013                                                         
Zapísala: Gogolová                                                                  

   Ing. Karol Lovász 
                                                                                              predseda komisie 


