
Zápisnica 

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

zastupiteľstve v Hurbanove,  konaného dňa  23. 4. 2013 v kancelárii zástupcu 

primátorky mesta  

 

Prítomní: viď prezenčná listina 

 

Program jednania: 

1. Otvorenie 
2. Návrh Záverečného účtu Mesta Hurbanovo za rok 2012 
3. Rozbor hospodárenia organizácií Mesta Hurbanovo za rok 2012 
4. Správa o kontrole subjektov, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu Mesta Hurbanovo    
      účelové dotácie v roku 2012 
5. Návrh na prerozdelenie finančných dotácií z rozpočtu mesta na rok 2013 spoločenským   
      organizáciám, občianskym združeniam, športovým klubom a cirkvám 
6. Rôzne 
7. Záver 
 
1. Otvorenie 
        Zasadnutie zahájil a prítomných privítal predseda komisie, Ing. Karol Lovász. 

 
2. Návrh Záverečného účtu Mesta Hurbanovo za rok 2012 

Členovia komisie sa oboznámili s predloženým materiálom, ktorý sa týka celkového 
hospodárenia mesta v roku 2012. Konštatovali, že daný rok sa ukončil s prebytkom vo výške 
82 651,51 € a doporučujú mestskému zastupiteľstvu záverečný účet schváliť bez výhrad. Na 
rezervnom fonde mesta k 31. 12. 2012 zostalo 98 917,87 € a FK súhlasí, aby sa tieto finančné 
prostriedky použili v súlade s predloženým návrhom. 
 
3. Rozbor hospodárenia organizácií Mesta Hurbanovo za rok 2012 
Súčasťou záverečného účtu sú aj rozbory hospodárenia jednotlivých rozpočtových organizácií mesta 

a príspevkovej organizácie. Komisia prebrala jednotlivé rozbory hospodárenia  a doporučuje ich 

schváliť na zasadnutí MZ. 

 
4. Správa o kontrole subjektov, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu Mesta Hurbanovo    
   účelové dotácie v roku 2012 
Správu o čerpaní dotácií subjektmi, ktorým boli pridelené dotácie z rozpočtu mesta v roku  
2012 vypracoval hlavný kontrolór mesta a členovia FK ju berú na vedomie. 

 
5. Návrh na prerozdelenie finančných dotácií z rozpočtu mesta na rok 2013 spoločenským   
    organizáciám, občianskym združeniam, športovým klubom a cirkvám 
Návrh FK na prerozdelenie dotácií tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 
6. Rôzne 
6.1 Doplnenie rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva Hurbanovo 
FK berie na vedomie predložený materiál. 
 
 
6.2 Návrh VZN mesta Hurbanovo o zabezpečení odvádzania odpadovej vody verejnou   
      kanalizáciou na území mesta Hurbanovo 

FK doporučuje predložený materiál schváliť v MZ. 



 
6.3 Upozornenie prokurátora č. j. 70/2013-3 
FK berie na vedomie upozornenie prokurátora. 
 
6.4 Hurbanovo, generel trvalého dopravného značenia – ponuka vypracovania projektovej 
dokumentácie 
FK doporučuje vypracovať projektovú dokumentáciu dopravného značenia až po ukončení výstavby 
kanalizácie v jednotlivých uliciach mesta. 
 
6.5 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre mesto Hurbanovo na roky 2014-2020 
FK súhlasí s vypracovaním PHSR mesta Hurbanovo na roky 2014-2020.   
 
6.6 Spolupráca pri realizácií projektov v rámci V. ročníka grantového programu „TU SME DOMA“ 
FK súhlasí s nefinančnou podporou úspešných projektov. Doporučuje návrh uznesenia upraviť 
nasledovne: 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove súhlasí s podporou formou nefinančnej spoluúčasti do výšky 10 
% z požadovanej sumy na jednotlivé úspešné projekty v rámci Grantového programu „TU SME 
DOMA“ vyhláseného Nitrianskou komunitnou nadáciou a Heineken Slovensko a. s.  
 
6.7 Vyhlásenie verejnej súťaže – predaj bytu č. 6, ul. Krátka č. 2302/3, Hurbanovo 
FK súhlasí s vypísaním verejnej súťaže podľa predloženého návrhu. 
 
6.8 Rozšírenie mestského cintorína – odkúpenie pozemkov 
FK doporučuje riešiť rozšírenie plochy cintorína až po uskutočnení pozemkových úprav v k. ú. 
Hurbanovo. 
 
6.9 Enermont, s. r. o., Bratislava – žiadosť o zriadenie vecného bremena bezodplatne, v prospech 
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., Bratislava. 
FK súhlasí s uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena v súlade s predloženou žiadosťou. 
 
6.10 MsVaK, s. r. o. Hurbanovo – prenájom nehnuteľností 
FK súhlasí s prenájmom nehnuteľnosti podľa predloženej žiadosti. 
 
6.11 Ing. Ldislav Bedecs a manž., Komárno – žiadosť o zámenu pozemkov 
FK súhlasí so zámenou pozemkov v súlade s  predloženou žiadosťou. 
 
6.12 Rudolf Poništ a manž.., Hurbanovo – žiadosť o zámenu pozemkov 
FK súhlasí so zámenou pozemkov v súlade s  predloženou žiadosťou. 
 
6.13 Mgr. Ľudovít Csanalas, Hurbanovo – žiadosť o odkúpenie pozemku prislúchajúceho 
k rekreačnej chatke, ktorá sa nachádza v rekreačnej zóne v mestskej časti Bohatá 
FK nesúhlasí s odpredajom pozemkov v súlade s predloženou žiadosťou, t. j. za cenu nižšiu ako je 
uvedené v Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo. 
 
6.14 Ing. Ladislav Farkaš, Hurbanovo – žiadosť o odpredaj pozemku 
FK súhlasí s odpredajom pozemku v súlade s predloženou žiadosťou. 
 
6.15 Jiří Berger, Hurbanovo – žiadosť o úpravu znenia nájomnej zmluvy na prenájom pozemku 
prislúchajúceho k rekreačnej chatke nachádzajúcej sa v rekreačnej zóne v mestskej časti Bohatá 
FK súhlasí vyhovieť žiadosti podľa predloženého návrhu mesta. 
 
6.16 Mária Takácsová, Hurbanovo – žiadosť o ukončenie nájomného vzťahu 
FK súhlasí žiadosti vyhovieť. 
 



6.17 Bilfer Trading, s. r. o.,, Hurbanovo – žiadosť o prenájom pozemku za účelom zriadenia 
a prevádzkovania letnej terasy 
FK súhlasí s prenájmom pozemku v súlade s predloženou žiadosťou. 
 
6.18 Nájom cirkevných pozemkov pod cintorínmi 
FK súhlasí s prenájmom pozemkov za stanovených podmienok. 
 
6.19 MŠK Hurbanovo – žiadosť o uzatvorenie zmluvy o užívaní majetku mesta 
FK súhlasí  s prenájmom nehnuteľnosti (areál futbalového štadióna) podľa predloženého návrhu. 
 
6.20 Czvedler, Šamorín – žiadosť o uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na užívanie pozemku za 
účelom prevádzkovania novinového stánku na území mesta z dôvodu vypršania lehoty užívania 
v súlade s momentálne platnou nájomnou zmluvou 
FK súhlasí  so zverejnením zámeru prenajať nehnuteľnosť na úradnej tabuli a webovej stránke mesta. 
 
6.21 HASO, s. r. o., Zbehy – žiadosť o prenájom pozemku na zriadenie letnej terasy 
FK súhlasí  so zverejnením zámeru prenajať nehnuteľnosť na úradnej tabuli a webovej stránke mesta. 
 
6.22 Mária Dombóváriová, Hurbanovo - – žiadosť o uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na 
prenájom pozemku za účelom parkovania klientov kaderníctva 
FK súhlasí  so zverejnením zámeru prenajať nehnuteľnosť na úradnej tabuli a webovej stránke mesta. 
 
6.23 Mgr. Ľudovít Csanalas, Hurbanovo – žiadosť o uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na 
prenájom pozemku pod prenosnou garážou 
FK súhlasí  so zverejnením zámeru prenajať nehnuteľnosť na úradnej tabuli a webovej stránke mesta. 
 
6.24 Mária Turbacsová, Hurbanovo – Žiadosť o prenájom pozemku 
FK súhlasí s prenájmom pozemku podľa predloženej žiadosti. Doporučuje spraviť prieskum o záujem 
na výstavbu garáží v danej lokalite (parc. č. 1418, k. ú. Bohatá). 
 
6.25 Denisa Hrušecká, Hurbanovo – žiadosť o prenájom pozemku 
FK súhlasí s prenájmom pozemku podľa predloženej žiadosti. 
 
6.26 Oto Kollárovič, Hurbanovo - žiadosť o uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom 
pozemku pod prenosnou garážou 
FK súhlasí  so zverejnením zámeru prenajať nehnuteľnosť na úradnej tabuli a webovej stránke mesta. 
 
6.27 Peter Košlab, Hurbanovo - žiadosť o uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom 
pozemku pod prenosnou garážou 
FK súhlasí s prenájmom pozemku podľa predloženej žiadosti. 
 
6.28 František Hamran, Hurbanovo - žiadosť o uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom 
pozemku pod prenosnou garážou 
FK súhlasí  so zverejnením zámeru prenajať nehnuteľnosť na úradnej tabuli a webovej stránke mesta. 
 
6.29 Róbert Puškáš, Hurbanovo - žiadosť o uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom 
pozemku, ktorý nie je prístupný z verejnej komunikácie a využíva sa ako záhrada 
FK súhlasí s prenájmom pozemku podľa predloženej žiadosti. 
 
6.30  Štefan Horváth, Hurbanovo – žiadosť o odkúpenie pozemku 
FK súhlasí s odpredajom žiadaného pozemku. 
 
6.31 Róbert Vrábel a manž., Hurbanovo – žiadosť o odkúpenie pozemku 
FK súhlasí so zverejnením zámeru na odpredaj žiadaného pozemku. 
 



6.32  PaedDr. Gabriella Keszeg, Hurbanovo – žiadosť o odpredaj pozemku 
FK súhlasí s odpredajom pozemku v súlade s predloženou žiadosťou. 
 
6.33 Určenie názvu nových ulíc 
FK doporučuje uvedenú lokalitu pomenovať Kádekov majer. 
 
6.34 Informácia o plnení rozpočtu Mesta Hurbanovo za I. štvrťrok 2012   
Predseda komisie informoval prítomných, že v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva číslo 

9/2011-MZ je pre komisiu poskytnutý stav čerpania rozpočtu k 30. 3. 2013, ako aj prehľad o zostatku 

finančných prostriedkov na účtoch mesta k tomu istému dátumu. Členovia komisie sa oboznámili 

s predloženým materiálom a berú ho na vedomie. 

 
6.35  Zmluva o spolupráci so spol. PAVKON s.r.o. 
Predseda komisie oboznámil prítomných s pretrvávajúcim záujmom 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 doporučujú upravený návrh Zmluvy o spolupráci v oblasti veternej energie 
opätovne predložiť pred mestské zastupiteľstvo na prejednanie a schválenie.  
 
7.  Záver 
          Po prejednaní všetkých bodov rokovania predseda komisie prítomným poďakoval  za ich 

aktívnu účasť a ukončil jednanie. 

 

V Hurbanove, 23. 4. 2013                                                         

Zapísala: Gogolová                                                                  

      Ing. Karol Lovász 
                                                                                              predseda komisie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        Komisia finančná, správy majetku mesta a verejnej súťaže 

 pri Mestskom zastupiteľstve v Hurbanove 

                             Návrh na 
       prerozdelenie finančných prostriedkov  

 
pre spoločenské organizácie a kluby v roku 2013 

                     údaje v €  

  Názov organizácie Navrhovaná výška 
     dotácie v r. 2013 
   Š p o r t     

1 MŠK Hurbanovo - mládež 5 500   
2 Vzpieračský oddiel - TJ Strojár 2 500   

3 Klub športového karate 2 000   
  S p o l u 10 000 

  Spoločenské organizácie     
5 ZO chovateľov pošt. holubov 100   
6 OZ Feszty Galéria, Hurbanovo 200   
7 ZO CSEMADOK 900   
8 Slovenský červený kríž 600   
9 Slovenský rybársky zväz 800   

10 OZ priatelia koní a westernu 500   
11 OZ Bellő 800   
12 OZ Kynologický klub Hurbanovo 150   
13 Mestský Hasičský Zbor Hurbanovo 600   
14 Poľovnícke združenie Zelený Háj 200   

15 Únia žien Slovenska Bohatá 150   
  S p o l u 5 000 

  Cirkev     
16 Rímskokatolícka cirkev 1 700   
17 Reformovaná cirkev 1 000   

18 Evanj. cirkevný zbor 300   
  S p o l u 3 000 

 


