
Zápisnica 

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

zastupiteľstve v Hurbanove,  konaného dňa  11. 11. 2013 v kancelárii zástupcu 

primátorky mesta  

 

 

 

Prítomní: viď prezenčná listina 

 

Program jednania: 

1. Otvorenie 

2. Návrh II. zmeny rozpočtu mesta Hurbanovo na rok 2013 a organizácií v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta 

3. Návrh na vyradenie majetku v roku 2013 z majetku mesta Hurbanovo 

4. Rôzne 

5. Záver 

 

 

  1. Otvorenie 

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

 

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

S predloženým návrhom II. zmeny rozpočtu mesta Hurbanovo na rok 2013 

prítomných oboznámila Ing. Gogolová, vedúca finančného oddelenia. 

 Finančná komisia doporučuje predložený návrh zmeny rozpočtu schváliť na zasadnutí 

mestského zastupiteľstva. 

         Súčasťou tohto bodu rokovania sú aj návrhy zmien rozpočtov jednotlivých 

rozpočtových organizácií mesta. Komisia prebrala jednotlivé materiály  a doporučuje ich 

schváliť na zasadnutí MZ. 

 

3. Návrh na vyradenie majetku v roku 2013 z majetku mesta Hurbanovo 

 FK sa oboznámila s predloženým materiálom, súhlasí s vyradením hmotného majetku 

a jeho likvidáciou v súlade so Zásadami  hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta 

Hurbanovo. FK súhlasí s odpísaním pohľadávok a záväzkov podľa predloženého návrhu. Do 

budúcna odporúča zosúladiť evidenciu obyvateľstva s evidenciou pohľadávok mesta.  
 

4. Rôzne 

4.1. Správa z následnej finančnej kontroly v Centre voľného času /CVČ/, Ul.novozámocká č. 
10, 947 01 Hurbanovo. 
FK sa oboznámila s predloženým materiálom, ktorý berie na vedomie. 

 

4.2. Správa z následnej finančnej kontroly stavu vymáhania pohľadávok Mesta Hurbanovo. 

FK sa oboznámila s predloženým materiálom, ktorý berie na vedomie. 

 

4.3. Firma Boto Enviro, Nitrianska 113, Nové Zámky  - žiadosť o prenájom pozemku v 

priemyselnom parku v Hurbanove 

FK súhlasí s prenájmom v súlade s predloženou žiadosťou. 



4.4. Firma Vojtech Lévai – Lebeco, Remeselnícka 4, Kolárovo - žiadosť o prenájom pozemku 

pre predajný stánok 

FK súhlasí s prenájmom pozemku v súlade s predloženým návrhom mesta a odporúča súčasne 

riešiť aj vybavenie danej lokality sociálnym zariadením. 

 

4.5. Nájom pozemku v priemyselnom parku od Nuritech SK, s. r. o., Hurbanovo 

FK súhlasí s prenájmom pozemku v súlade s predloženým materiálom. 

 

4.6. Odpredaj pozemku v mestskej časti Konkoľ 

FK súhlasí s odpredajom pozemku formou obchodnej verejnej súťaže. 

 

4.7. Dávid Kondicz - KONFER networks,  Dvory nad Žitavou - žiadost' o vydanie súhlasu s 
uložením optického kábla 
FK doporučuje žiadosti vyhovieť. 

 
4.8. CSEMADOK ZO Hurbanovo - žiadost' o pridelenie nebytových priestorov do prenájmu 
FK doporučuje žiadosti vyhovieť. 

 
4.9. Tibor Kuruc, Hurbanovo – Bohatá - žiadosť o schválenie zámeny pozemkov v lokalite Bagroviska 
FK súhlasí s riešením pozemkových práv v súlade s predloženým návrhom mesta. 

 

4.10. Mgr. Katarína Valachová, Hurbanovo - žiadosť o schválenie zámeny pozemkov v lokalite 
Bagroviska 
FK súhlasí s riešením pozemkových práv v súlade s predloženým návrhom mesta. 

 

4.11. Ing. Karol Varga, Hurbanovo - žiadosť o schválenie zámeny pozemkov v lokalite Bagroviska 
FK súhlasí s riešením pozemkových práv v súlade s predloženým návrhom mesta. 

 

4.12. Magdaléna Kajanová - žiadosť o schválenie zámeny pozemkov v lokalite Bagroviska 
FK súhlasí s riešením pozemkových práv v súlade s predloženým návrhom mesta. 

 

4.13. Ladislav Fekete -  žiadosť o schválenie zámeny pozemkov v lokalite Bagroviska 
FK súhlasí s riešením pozemkových práv v súlade s predloženým návrhom mesta. 

 
4.14. Zoltán Dikasz - žiadosť o schválenie zámeny pozemkov v lokalite Bagroviska 
FK súhlasí s riešením pozemkových práv v súlade s predloženým návrhom mesta. 

 

4.15. Ing. Štifner Štefan, CSc. - STIFI, Zelený Háj 2652, Hurbanovo - žiadost' o prijatie opatrenia na 
zníženie maximálnej povolenej rýchlosti na ul. Chotínska 
FK odporúča žiadosť prerokovať s odborníkmi, ktorí sú kvalifikovaní v oblasti organizácie dopravy. 

 

4.16. Zmena právnej formy Materskej školy 
FK súhlasí so zmenou v súlade s platnými právnymi predpismi. 

 

5. Záver 

          Po prejednaní všetkých bodov rokovania predseda komisie prítomným poďakoval  za 

ich aktívnu účasť a ukončil jednanie. 

 

V Hurbanove, 11. 11. 2013                                                         

Zapísala: Gogolová                                                               Ing. Karol Lovász 

 predseda komisie 


