Zápisnica
zo zasadnutia Komisie finančnej, správy majetku mesta a verejnej súťaže pri Mestskom
zastupiteľstve v Hurbanove, konaného dňa 18. 9. 2013 v kancelárii zástupcu
primátorky mesta

Prítomní: viď prezenčná listina
Program jednania:
1. Otvorenie
2. Plnenie rozpočtu mesta a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hurbanovo za I. polrok
2013
3. Návrh na zloženie inventarizačných komisií pre riadnu ročnú inventarizáciu majetku mesta
4. Rôzne
5. Záver
1. Otvorenie
Zasadnutie zahájil a prítomných privítal predseda komisie, Ing. Karol Lovász.
2. Plnenie rozpočtu mesta a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hurbanovo za I.
polrok 2013
Členovia komisie sa oboznámili s predloženými materiálmi týkajúcimi sa plnenia rozpočtu
mesta k 30. 6. 2013, ako aj organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hurbanovo a berú ich na
vedomie. Konštatovali, že rozdiel medzi príjmami a výdavkami je kladný, v celkovej výške
660 409,50 €. Táto hodnota však vykazuje len priebežné plnenie, dôležitá bude až hodnota financií na
bankových účtoch mesta ku koncu roka.
3. Návrh na zloženie inventarizačných komisií pre riadnu ročnú inventarizáciu majetku mesta
Predložený materiál členovia komisie berú na vedomie.
4. Rôzne
4.1 Bomedik, s. r. o., Komárno – žiadosť o prenájom prístrojov: skiagrafický komplet-RTG stôl s
integrovaným statívom, vertigraf, vysokofrenkvenčný RTG generátor 20 kW, rentgenka
Členovia komisie súhlasia s prenájmom skiagrafického kompletu v súlade s predloženým
návrhom na uznesenie.
4.2 Upozornenie prokurátora č. Pd 105/13-3 – doplnenie
Členovia komisie berú na vedomie predložený materiál.

4.3 Štefan Hulko a manž. Marta Hulková, Hurbanovo – Žiadosť o odpredaj pozemku
Členovia komisie súhlasia s odpredajom pozemku v súlade s predloženou žiadosťou.
4.4 MŠK Hurbanovo - Prenájom nehnuteľnosti
FK súhlasí s uzatvorením nájomnej zmluvy v súlade s predloženým návrhom, ale žiada
jednoznačne určiť akým spôsobom budú uhrádzané režijné náklady.

4.5 Paed. Dr. Ladislav Kočkovič, Hurbanovo - žiadosť o kompenzáciu výdavkov
FK berie na vedomie predložený materiál.
4.6 Vodohospodárske stavby, a. s., Bratislava – žiadosť o prenájom pozemku na účely dočasného
uskladnenia výkopovej zeminy
Členovia komisie súhlasia s prenájmom pozemku podľa predloženého návrhu.
4.7 Hokejbalový klub Hurbanovo – Predátors - Ukončenie nájomného vzťahu
FK berie na vedomie predložený materiál.
4.8 Turan Kreci – ADRIA, Hurbanovo – žiadosť o prenájom pozemku
Členovia komisie súhlasia s prenájmom pozemku podľa predloženého návrhu.
4.9 Juraj Krajčík, Bánovce nad Bebravou – žiadosť o odpredaj pozemku
FK nesúhlasí s odpredajom pozemku, doporučuje vyzvať žiadateľa, aby premiestnil oplotenie
na hranicu mestského pozemku.

4.10 Dotácia na nákup malého nákladného vozidla valník
Členovia komisie súhlasia s podaním žiadosti o dotáciu podľa predloženého návrhu.
4.11 Výstavba nájomných bytov, ul. Školská, Hurbanovo – Bohatá
Členovia komisie nesúhlasia s výstavbou nájomných bytov v súlade s predloženým
návrhom, nakoľko pozemok pod stavbou bývalej školy nie je vo vlastníctve mesta.
4.12 Návrh na úpravu cien nehnuteľností v rekreačnej zóne mesta Hurbanovo
Členovia komisie súhlasia s úpravou Prílohy č. 3 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
Mesta Hurbanovo podľa predloženého návrhu.
4.13 Založenie občianskeho združenia „Mikroregión Hurbanovo“
FK súhlasí so vstupom Mesta Hurbanovo do občianskeho združenia „Mikroregión
Hurbanovo“.
4.14 Mgr. Marian Pastorek, Hurbanovo – žiadosť o prenájom pozemku
Členovia komisie sa oboznámili s predloženou žiadosťou a nakoľko žiadaný pozemok mesta
je prístupný len cez cudzie pozemky, doporučujú zvážiť odpredaj predmetného pozemku.
5. Záver

Po prejednaní všetkých bodov rokovania predseda komisie prítomným poďakoval za
ich aktívnu účasť a ukončil jednanie.

V Hurbanove, 18. 9. 2013
Zapísala: Gogolová
Ing. Karol Lovász
predseda komisie

