
               Zápisnica 

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

zastupiteľstve v Hurbanove,  konaného dňa  26. 2. 2014 v kancelárii zástupcu 

primátorky mesta  

 

 

Prítomní: viď prezenčná listina 

 

Program jednania: 

1. Otvorenie 
2. Návrh I. zmeny rozpočtu Mesta Hurbanovo a základných škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta na rok 2014 
3. Materiály na zasadnutie mestského zastupiteľstva 
4. Rôzne 
5. Záver 

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

 
2. Návrh I. zmeny rozpočtu Mesta Hurbanovo a základných škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta na rok 2014 

Členovia komisie sa oboznámili so základnými údajmi týkajúcimi sa hospodárenia mesta 
v roku 2013, ako aj s predloženým  návrhom I. zmeny rozpočtu mesta a základných škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na rok 2014 a odporúčajú I. zmenu rozpočtu schváliť podľa 
predloženého návrhu. 

 
3. Materiály na zasadnutie mestského zastupiteľstva 
 
3.1 Správa o výsledku následnej finančnej kontroly dodržiavania VZPP pri hospodárení s 
rozpočtovými prostriedkami na úseku Mestskej polícii v Hurbanove. 

Členovia FK berú na vedomie predloženú správu. 
 
3.2 Záznam z následnej finančnej kontroly hospodárenia v oblasti: projekt Zefektívnenie 
separovného zberu v Hurbanove rok 2011 

FK berie na vedomie predloženú správu. 

3.3 Doplnenie uznesenia Č. 452120 13-MZ zo dňa 4.7.2013 o odkúpení nehnuteľnosti 
FK súhlasí s prijatím uznesenia podľa predloženého návrhu. 

 
3.3 Žiadosť o súhlas na predloženie žiadostí o dotácie na základe výzvy Ministerstva  
financií SR.  

Členovia FK sa oboznámili s predloženým materiálom a súhlasia s podaním žiadosti o 
NFP a so spolufinancovaním projektu. 
 
3.4 Správa o činnosti Mestskej polície v Hurbanove za rok 2013 
 FK berie na vedomie predloženú správu. 



3.5 Západoslovenská distribučná, a. s. - doplnenie uznesenia č. 382/20 13-MZ zo dňa 25. 4. 
2013 

FK odporúča prijať uznesenie podľa predloženého návrhu. 
 
3.6 Zverenie majetku mesta do správy - Kúria v Hurbanove 

FK súhlasí s prijatím uznesenia podľa predloženého návrhu. 
 
3.7 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - Hydromeliorácie, š. p. 
 FK súhlasí s uzatvotením zmluvy o budúcej zmluve v súlade s predloženým návrhom. 
 
3.8 Marián Panis, Hurbanovo – žiadosť o prenájom pozemku  

FK súhlasí s prenájmom pozemku v súlade s predloženou žiadosťou. 
 
3.9 Maroš Pastorek, Hurbanovo – žiadosť o odpredaj pozemku 
  FK súhlasí s odpredajom pozemku v súlade s predloženou žiadosťou. 
 
3.10 Ladislav Kavecký, Hurbanovo  - odpredaj pozemku  
 FK súhlasí s prijatím uznesenia v súlade s predloženým návrhom. 
 
3.11 Peter Kardhordó, Hurbanovo – žiadosť o odpredaj pozemku 
 Vzhľadom k tomu, že žiadaný pozemok nie je možné efektívne využiť zo strany 
mesta, FK súhlasí s jeho odpredajom v súlade s predloženou žiadosťou. 
 
3.12 Jana Pšenáková, Hurbanovo – žiadosť o odpredaj pozemku 

Vzhľadom k tomu, že žiadaný pozemok nie je možné efektívne využiť zo strany 
mesta, FK súhlasí s jeho odpredajom v súlade s predloženou žiadosťou. 
 
3.13 Ján Bahorec, Hurbanovo – žiadosť o odpredaj pozemku 

Vzhľadom k tomu, že žiadaný pozemok nie je možné efektívne využiť zo strany 
mesta, FK súhlasí s jeho odpredajom v súlade s predloženou žiadosťou. 
 
3.14 Mgr. Ľudovít Csanalas, Hurbanovo – žiadosť o odpredaj pozemku 
 FK nesúhlasí s odpredajom pozemku za cenu uvedenú v predloženej žiadosti. 
 
3.15 Správa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2013 
 FK berie na vedomie predloženú správu. 
 
3.16 Predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Hurbanovo 
 FK súhlasí s predĺžením platnosti PHSR mesta Hurbanovo. 
 
3.17 Zámer na komplexnú obnovu objektu Ordódyovskej kúrie 
 Členovia FK sa oboznámili s predloženým materiálom a súhlasia s podaním žiadosti o 
NFP a so spolufinancovaním projektu v súlade s predloženým návrhom. 
  
4. Rôzne 
4.1 Žiadosti bývalých nájomcov bytov v bytovom dome na ul. Árpáda Fesztyho č. ..... 

Predseda komisie prítomných oboznámil s obsahom žiadostí bývalých nájomcov 
bytov, ktorí preukazujú, že z dôvodu urýchlenia vybavovania vecí pri získavaní nových 
nájomných bytov (v roku 2006) zaplatili aj pripojovací poplatok k elektrickej sietí s tým 
vedomím, že ak sa raz odsťahujú z bytu, táto finančná čiastka im bude vrátená. Žiaľ, toho 



času táto skutočnosť nebola zmluvne podchytená a z toho titulu momentálne na vrátenie nie je 
právny nárok. Členovia FK doporučujú túto skutočnosť prejednať na zasadnutí mestského 
zastupiteľstva a prijať jedno uznesenie, ktoré by bolo platné na riešenie tohto problému pre 
všetkých 16 pôvodných nájomcov. 
 
4.2 Návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov pre spoločenské organizácie, športové 
kluby a cirkev v roku 2014 

Predseda komisie predložil návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov pre 
spoločenské organizácie, športové kluby a cirkev v roku 2014. Členovia komisie súhlasia 
s prerozdelením finančných prostriedkov v súlade s predloženým návrhom, ktorý tvorí prílohu 
tejto zápisnice. 
 
5.  Záver 
          Po prejednaní všetkých bodov rokovania predseda komisie prítomným poďakoval  za 

ich aktívnu účasť a ukončil jednanie. 

 

 

 

V Hurbanove, 26. 2. 2014                                                         

Zapísala: Gogolová                                                                

Ing. Karol Lovász 

 predseda komisie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

              Príloha č. 1 

                            
 

                       Návrh na 
                   prerozdelenie finančných prostriedkov  

 
pre spoločenské organizácie, športové kluby a cirkev v roku 2014 

                     údaje v €  

  Názov organizácie Navrhovaná výška 
     dotácie v r. 2014 
   Š p o r t     

1 MŠK Hurbanovo - mládež 9 000   
2 Vzpieračský oddiel - TJ Strojár 2 500   

3 Klub športového karate 2 500   

  S p o l u 14 000 

  Spoločenské organizácie     
5 ZO chovateľov pošt. holubov 150   
6 OZ Feszty Galéria, Hurbanovo 250   
7 ZO CSEMADOK               1 050   
8 Slovenský červený kríž 800   
9 Slovenský rybársky zväz               1 200   

10 OZ priatelia koní a westernu 550   
11 OZ Bellő 800   
12 OZ Kynologický klub Hurbanovo 150   
13 OZ Vék 200   
14 Poľovnícke združenie Zelený Háj 200   

15 Únia žien Slovenska Bohatá 150   

  S p o l u               5 500 

  Cirkev     
16 Rímskokatolícka cirkev 1 700   
17 Reformovaná cirkev 1 000   

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

 
 
 
          


