
Zápisnica 

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

zastupiteľstve v Hurbanove,  konaného dňa  2. 7. 2013 v kancelárii zástupcu primátorky 

mesta  

 

 

Prítomní: viď prezenčná listina 

 

Program jednania: 

  1. Otvorenie 
  2. Návrh I. zmeny rozpočtu mesta Hurbanovo na rok 2013 
  3. Návrh VZN o mestskej polícii 
  4. Návrh VZN o určení názvov ulíc v meste Hurbanovo 
  5. Návrh VZN mesta Hurbanovo o poplatkoch v školstve 
  6. Návrh VZN mesta Hurbanovo o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka 
  7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Hurbanovo na II. polrok 2013 
  8. Rôzne 
  9. Záver 
 
 
  1. Otvorenie 

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

 
  2. Návrh I. zmeny rozpočtu mesta Hurbanovo na rok 2013 

S predloženým návrhom I. zmeny rozpočtu mesta Hurbanovo na rok 2013 prítomných 

oboznámila Ing. Gogolová, vedúca finančného oddelenia, ktorá uviedla, že po zapracovaní 

všetkých zmien rozpočet zostane naďalej prebytkový, ale zároveň pripomenula aj 

pretrvávajúcu úlohu miest a obcí, a to konkrétne dodržiavať Memorandum o spolupráci na 

rok 2013podpísaný predsedom ZMOSu a predsedom vlády. 

 Finančná komisia doporučuje predložený návrh zmeny rozpočtu schváliť na zasadnutí 

mestského zastupiteľstva. 

         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 VZN o mestskej polícii 

Členovia komisie sa oboznámili s predloženým materiálom a berú ho na vedomie. 
 
  4. Návrh VZN o určení názvov ulíc v meste Hurbanovo 

Členovia komisie sa oboznámili s predloženým materiálom a berú ho na vedomie. 
 
  5. Návrh VZN mesta Hurbanovo o poplatkoch v školstve 

Členovia komisie sa oboznámili s predloženým materiálom a berú ho na vedomie. 
 
  6. Návrh VZN mesta Hurbanovo o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka 

Členovia komisie sa oboznámili s predloženým materiálom a berú ho na vedomie. 



  7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Hurbanovo na II. polrok 

2013 

Členovia komisie sa oboznámili s predloženým materiálom a berú ho na vedomie. 
 
  8. Rôzne 

8.1. Záznam o kontrole plnenia prijatých opatrení 
Členovia komisie sa oboznámili s predloženým materiálom a berú ho na vedomie. 

 
8.2. Účtovná závierka a hodnotiaca správa o činnosti MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta 
Hurbanovo 

Členovia komisie sa oboznámili s predloženým materiálom, konštatovali, že záporný 
hospodársky výsledok je dôsledok účtovných odpisov majetku, ktorý má vo vlastníctve daná 
spoločnosť (rekonštrukcia verejného osvetlenia a kanalizácia-stoky A, B, C). FK  predložený 
materiál berie na vedomie. 
 
8.3. Realizácia projektu: „Rozvoj cezhraničnej podnikateľskej infraštruktúry v mestách 
Komárom a Hurbanovo“ 

FK súhlasí s rozšírením infraštruktúry v areáli priemyselného parku za pomoci 
eurofondov a doporučuje mestskému zastupiteľstvu prijať uznesenia podľa predloženého 
návrhu. 
 
8.4. Uzatvorenie zmluvy o budúcej nájomnej zmluve – lávka cez Kuzmov jarok 
v priemyselnom parku 

FK doporučuje predložený materiál schváliť v predloženom znení. 
 
8.5. Návrh na uznesenie na zakúpenie komunálnej traktorovej kosačky 

FK súhlasí so zakúpením komunálnej traktorovej kosačky, čím sa zvýši efektivita 
práce na oddelení služieb. 
 
8.6. Medovka, s. r. o., Mlynský Sek – žiadosť o súhlas na rekonštrukciu prenajatých priestorov 
a predĺženia doby využitia prenajímaných priestorov 

Členovia komisie sa oboznámili s predloženým materiálom, kvitujú to, že nájomca má 
záujem spraviť rozsiahlu rekonštrukciu časti budovy zdravotného strediska (celková 
zabudovaná investícia je rozpočtovaná vo výške 40 000 eur) bez nároku na odpočítanie z 
nájomného. Vzhľadom k tomu, že nehnuteľnosť by bola zrekonštruovaná, udržiavaná 
a využívaná s pravidelným príjmom z nájomného, FK súhlasí s  predĺžením nájomnej zmluvy 
o ďalších 10 rokov.  

 
8.7. Katalin Szolgay, Hurbanovo – žiadosť o prenájom nebytových priestorov tretej osobe 

FK doporučuje predloženej žiadosti vyhovieť. 
 
8.8. Prenájom pozemku za účelom zriadenia staveniska 

FK súhlasí s prenájmom nehnuteľnosti podľa predloženej žiadosti. 
 
8.9. MŠK Hurbanovo – žiadosť o zrušenie uznesení a uzatvorenie zmluvy o užívaní majetku 
mesta 

FK odporúča zverejniť zámer podľa predloženého návrhu. 
 
 



8.10. Západoslovenská energetika, a. s. – žiadosť o predbežný súhlas na umiestnenie 
plánovaných transformačných staníc 

FK doporučuje žiadosti vyhovieť. 
 
8.11. Turan Kreci, Hurbanovo – žiadosť o prenájom pozemku 

FK súhlasí so zverejnením zámeru na prenájom žiadaného pozemku. 
 

8.12. Mária Dombóváriová, Hurbanovo – žiadosť o prenájom pozemku 
FK súhlasí s prenájmom nehnuteľnosti v súlade s predloženou žiadosťou. 

 
8.13. HASO, s. r. o. Zbehy – žiadosť o prenájom pozemku 

FK súhlasí s prenájmom nehnuteľnosti v súlade s predloženou žiadosťou. 

 
8.14. Oto Kollárovič, Hurbanovo – žiadosť o prenájom pozemku 

FK súhlasí s prenájmom nehnuteľnosti v súlade s predloženou žiadosťou. 

 
8.15. František Hamran, Hurbanovo – žiadosť o prenájom pozemku 

FK súhlasí s prenájmom nehnuteľnosti v súlade s predloženou žiadosťou. 

 
8.16. Mgr. Ľudovít Csanalas, Hurbanovo – žiadosť o pridelenie pozemku do prenájmu 

FK súhlasí s prenájmom nehnuteľnosti v súlade s predloženou žiadosťou. 

 
8.17. Czvedler, s. r. o. Šamorín – žiadosť o prenájom pozemku 

FK súhlasí s prenájmom nehnuteľnosti v súlade s predloženou žiadosťou. 

 
8.18. Darina Mésárošová, Ing. Nikoleta Zsigóová, Hurbanovo – žiadosť o odpredaj 
nehnuteľnosti a o finančnú náhradu 

FK súhlasí s odkúpením ponúknutých pozemkov a s jeho finančným vysporiadaním 
po zapracovaní výdavkov do najbližšej zmeny rozpočtu mesta. 

 
8.19. Róbert Vrábel a manž.,  Hurbanovo – žiadosť o odpredaj pozemku 

FK súhlasí s odpredajom nehnuteľnosti podľa predloženej žiadosti. 
 
8.20. Ľudovít Kiripolsky, Hurbanovo – žiadosť o odpredaj pozemku 

FK súhlasí s odpredajom nehnuteľnosti podľa predloženej žiadosti. 
 
8.21.Mária Podsklanová, Hurbanovo – žiadosť o odpredaj pozemku 

FK súhlasí s odpredajom nehnuteľnosti podľa predloženej žiadosti. 
 
8.22. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj bytu 

FK súhlasí s odpredajom bytu č. 6 na adrese: Krátka č. 2302/3, Hurbanovo podľa 
predloženého vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže. 
 
8.23. Poradovník na mestské nájomné byty – 2013 

FK berie na vedomie predložený materiál. 
 
8.24. Pridelenie nájomných bytov 

FK berie na vedomie predložený materiál. 
 



8.25. KONFER networks, Dvory nad Žitavou – návrh na prevádzkovanie káblovej televízie 
a káblových televíznych rozvodov v meste Hurbanovo. 

FK berie na vedomie predložený materiál. 
 
8.26. Základná škola Hurbanovo – žiadosť o zapracovanie požiadaviek do rozpočtu na rok 
2013 
 FK konštatuje, že v žiadosti uvedené údržbárske práce sú zapracované do zmeny 
rozpočtu organizácie. 
 
8.27. Základná škola s materskou školou Árpáda Fesztyho - žiadosť 

Členovia komisie konštatovali, že v  žiadosti uvedené požiadavky sú už sčasti 
zapracované do I. zmeny rozpočtu organizácie. Aj ostatné nevyhnutné výdavky (napr. na 
údržbu komínov) mali byť zapracované do zmeny rozpočtu. FK doporučuje s prerozdelením 
zadržaných finančných prostriedkov sa zaoberať až v čase jesennej úpravy rozpočtu, v čase 
keď už budú známe výšky všetkých nevyhnutných údržbárskych prác v oblasti školstva. 
 
8.28. Vysporiadanie pozemkov v areáli bagroviska v mestskej časti Bohatá 

Vzhľadom k tomu, že v Zásadách hospodárenia s majetkom mesta Hurbanovo je 
stanovená pomerne vysoká cena za odkúpenie pozemkov v rekreačnej zóne mesta oproti 
pozemkom v ostatnej časti mesta, FK doporučuje mestskému zastupiteľstvu prehodnotiť túto 
cenu pozemkov v rekreačnej zóne. 
 

9.  Záver 

          Po prejednaní všetkých bodov rokovania predseda komisie prítomným poďakoval  za 

ich aktívnu účasť a ukončil jednanie. 

 

 

 

V Hurbanove, 3. 7. 2013                                                         

Zapísala: Gogolová                                                                

Ing. Karol Lovász 

 predseda komisie 

 
 

 

 

 

 
 

 


