
Zápisnica 

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

zastupiteľstve v Hurbanove,  konaného dňa  11. 12. 2013 v kancelárii zástupcu 

primátorky mesta  

 

 

 

Prítomní: viď prezenčná listina 

 

Program jednania: 

1. Otvorenie 
2. Návrh rozpočtu mesta a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hurbanovo na roky 
2014, 2015, 2016  
3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo na I. polrok 2014  
4. Návrh VZN o dani za nehnuteľností na rok 2014  
5. Návrh VZN o dani za psa  
6. Návrh VZN o dani za nevýherné hracie prístroje 
7. Návrh VZN o dani za užívanie verejného priestranstva  
8. Návrh VZN o dani za predajné automaty  
9. Návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov na dieťa materskej školy, žiaka  
základnej umeleckej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta  
10. Návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka pre zriaďovateľov škôl a 
školských zariadení mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hurbanovo so sídlom na území 
mesta  
11. Rôzne    
12. Záver 
 
  1. Otvorenie 

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

 
2. Návrh rozpočtu mesta a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hurbanovo na 

roky 2014, 2015, 2016  

a) Návrh rozpočtu mesta na roky 2014, 2015 a 2016 
Členovia komisie sa oboznámili s predloženým návrhom rozpočtu mesta na roky 2014, 2015 a 

2016, ktorý v zmysle platných právnych predpisov je zostavený na úrovni hlavných kategórií 
ekonomickej klasifikácie. Ďalej obsahuje aj rozpis príjmov a výdavkov na bežné, kapitálové a 
finančné operácie, rozpis výdavkov podľa jednotlivých programov, ako aj súbor merateľných 
ukazovateľov.  Predložený návrh rozpočtu na rok 2014 je vyrovnaný. Vo svojej štruktúre je zostavený 
na úrovni roka 2013. Podstatnou zmenou je iba systém financovania materskej školy, nakoľko tento 
subjekt od 1. 1. 2014 nadobúda právnu subjektivitu. V investičnej oblasti sú zabudované položky 
týkajúce sa budovania kanalizácie na území mesta za spolufinancovania z eurofondov, ako aj výdavky 
na realizáciu preložky vysokého napätia na území cintorína.  

Členovia komisie doporučujú predložený návrh rozpočtu na úrovni hlavných kategórií 
ekonomickej klasifikácie prejednať a schváliť na zasadnutí mestského zastupiteľstva. 
 
b)Návrh rozpočtu organizácií mesta Hurbanovo na roky 2014, 2015, 2016 

Členovia komisie konštatovali, že predložené návrhy rozpočtov sú vypracované v súlade 
s rozpočtom mesta a doporučujú ich prejednať a schváliť.  
 



3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo na I. polrok 2014  
FK berie na vedomie predložený plán kontrolnej činnosti. 

 
4. Návrh VZN o dani za nehnuteľnosti na rok 2014  

FK sa oboznámila s predloženým návrhom, konštatovala, že neobsahuje navýšenie dane pre 
daňovníkov a doporučuje ho schváliť na zasadnutí mestského zastupiteľstva. 
 
5. Návrh VZN o dani za psa  

FK sa oboznámila s predloženým návrhom, konštatovala, že neobsahuje navýšenie dane pre 
daňovníkov a doporučuje schváliť nariadenie na zasadnutí mestského zastupiteľstva. 
 
6. Návrh VZN o dani za nevýherné hracie prístroje 

FK sa oboznámila s predloženým návrhom a doporučuje schváliť nariadenie podľa 
predloženého návrhu. 
 
7. Návrh VZN o dani za užívanie verejného priestranstva  

FK sa oboznámila s predloženým návrhom a doporučuje schváliť nariadenie podľa 
predloženého návrhu. 
 
8. Návrh VZN o dani za predajné automaty  

FK sa oboznámila s predloženým návrhom a doporučuje schváliť nariadenie podľa 
predloženého návrhu. 
 
9. Návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov na dieťa materskej školy, žiaka  

základnej umeleckej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta  
FK doporučuje VZN mesta schváliť podľa predloženého návrhu. 

 
10. Návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka pre zriaďovateľov škôl a 

školských zariadení mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hurbanovo so sídlom na 

území mesta  
FK doporučuje VZN mesta schváliť podľa predloženého návrhu. 

 
11. Rôzne    

11.1. František Molnár a Viola Molnárová, Hurbanovo – žiadosť o odpredaj pozemku 
FK súhlasí s odpredajom pozemku v súlade s predloženou žiadosťou. 

 
11.2. Ladislav Mlacák- Limcar, Slobody 16 Hurbanovo – žiadosť o dodatok k nájomnej 
zmluve 

FK súhlasí s uzatvorením dodatku k nájomnej zmluve v súlade s predloženou žiadosťou. 
 
11.3. Firma Oto Bršel Boto Enviro, Nitrianska 113, Nové Zámky  - žiadosť o prenájom 
pozemku v priemyselnom parku v Hurbanove 

FK súhlasí s prenájmom pozemkov, ako aj s uzatvorením dohody o predkupnom práve 
žiadateľa v súlade s predloženým návrhom. 
 
11.4. Ing. Karol Varga, Hurbanovo - žiadosť o schválenie zámeny pozemkov v lokalite 
Bagroviska 

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

FK súhlasí s riešením pozemkových práv v súlade s predloženým návrhom. 
 



11.6. Tibor Kuruc, Hurbanovo – Bohatá - žiadosť o schválenie zámeny pozemkov v lokalite 
Bagroviska 

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

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

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

FK súhlasí s riešením pozemkových práv v súlade s predloženým návrhom. 
 
FK doporučuje, aby v prípade vyššie uvedených zámen pozemkov poplatky týkajúce sa 
prevodu majetku hradili predkladatelia žiadostí. 
 
11.10. Dávid Kondicz - KONFER networks,  Dvory nad Žitavou - žiadost' o vydanie súhlasu s 
uložením optického kábla 

FK doporučuje žiadosti vyhovieť. 
 
11.11. Pridelenie mestských nájomných bytov 

Fk súhlasí s pridelením bytov v súlade s predloženým materiálom. 
 
11.12. Terézia Lovászová, Hurbanovo – žiadosť o odkúpenie pozemku 

FK súhlasí s odpredajom pozemku v súlade s predloženou žiadosťou. 
 
11. 13. Návrh II. zmeny rozpočtu MsZS Hurbanovo 

Členovia komisie konštatovali, že predložený návrh rozpočtu obsahuje len presuny medzi 
jednotlivými položkami rozpočtovej klasifikácie pri zachovaní celkového objemu výdavkov,  
doporučujú ho prejednať a schváliť na zasadnutí mestského zastupiteľstva.  
 
11.14. Pastorek Marian, Hurbanovo – žiadosť o odkúpenie pozemku 

Vzhľdom k tomu, že na žiadaný pozemok bol uznesením mestského zastupiteľstva daný 
súhlas na odpredaj formou verejnej súťaže, ktorá však bola neúspešná, doporučujeme mestskému 
zastupiteľstvu toto uznesenie pod číslom 674/2010-MZ zo dňa 8. 7. 2010 zrušiť a pozemok odpredať 
priamo žiadateľovi v zmysle platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Hurbanovo. 
 

12. Záver 

          Po prejednaní všetkých bodov rokovania predseda komisie prítomným poďakoval  za 

ich aktívnu účasť a ukončil jednanie. 

 

V Hurbanove, 11. 12. 2013                                                         

Zapísala: Gogolová                                                               Ing. Karol Lovász 

 predseda komisie 


