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

zastupiteľstve v Hurbanove,  konaného dňa  20. 5. 2014 v kancelárii zástupcu 
primátorky mesta  

 

 
Prítomní: viď prezenčná listina 

 

Program jednania: 
1.  Otvorenie  
2.    Návrh Záverečného účtu mesta Hurbanovo za rok 2013 a návrh na použitie rezervného 
       fondu v roku 2014 
3.    Rozbor hospodárenia organizácií Mesta Hurbanovo za rok 2013 
4.    Rôzne 
5.    Záver 
 

1. Otvorenie 

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

 
2. Návrh Záverečného účtu Mesta Hurbanovo za rok 2013 a návrh na použitie rezervného  

fondu mesta v roku 2014 

Členovia komisie sa oboznámili s predloženým materiálom, ktorý sa týka celkového 
hospodárenia mesta v roku 2013. Konštatovali, že daný rok sa ukončil s prebytkom vo výške 
281 662,74 € a doporučujú mestskému zastupiteľstvu záverečný účet schváliť bez výhrad. Na 
rezervnom fonde mesta k 31. 12. 2013 zostalo 305 645,45 €. FK doporučuje, aby sa tieto finančné 
prostriedky použili nasledujúcim spôsobom:  
a) 100 000 € ponechať na rezervnom fonde mesta na krytie nepredvídaných výdavkov v budúcnosti, 
b) zvyšnú časť rozdeliť v súlade s predloženým návrhom. 
 

3. Rozbor hospodárenia organizácií Mesta Hurbanovo za rok 2013 

Súčasťou záverečného účtu sú aj rozbory hospodárenia jednotlivých rozpočtových 

organizácií mesta a príspevkovej organizácie. FK upriamila pozornosť na výšku straty 

príspevkovej organizácie, ktorú zatiaľ nedoporučuje vykryť z rozpočtu mesta, ale žiada 

priebežne sledovať vývoj finančnej situácie organizácie a zvýšený príspevok poskytnúť až 

v odôvodnenom prípade a v nevyhnutnej výške.  
 

4. Rôzne 

4.1 Nákup kolesového traktora 2WD 
Vzhľadom k tomu, že na úseku služieb je veľmi zastaralý vozový park, FK súhlasí so 
zakúpením nového traktora v súlade s predloženým návrhom. 

4.2 Rozšírenie vodovodnej siete mesta  
FK súhlasí s prijatím úveru cez Recyklačný fond na rozšírenie vodovodnej siete mesta, ale 
doporučuje, aby výška úveru bola nižšia ako 500 tis. € z dôvodu, aby do budúcna zostali ešte 
voľné úverové zdroje na prípadné spolufinancovanie aj ďalších projektov.   
 
4.3 Predaj podielu na káblovej televízii 
Vzhľadom k tomu, že celý systém káblovej televízie si vyžaduje rozsiahlu rekonštrukciu, na 
ktorú mesto nemá voľné financie, členovia komisie súhlasia s ponúknutím na odpredaj tej  



časti káblového rozvodu, ktorá je v majetku mesta. Odpredaj FK doporučuje riešiť formou 
obchodnej verejnej súťaže (spôsobom ústneho návrhu vyššej ceny za prenájom), pričom 
východiskovú cenu predstavuje suma 10 % z pôvodnej nadobúdacej ceny majetku.  

4.4 Prenájom nebytových priestorov - PROSOCIA 
FK súhlasí s prenájmom požadovaných priestorov podľa predloženého návrhu za podmienky, 
že za celú dobu nájmu režijné náklady a náklady na všetky údržbárske práce na prenajímanom 
majetku bude hradiť vo vlastnej réžii nájomca.  

4.5 Prenájom lesných pozemkov 
FK súhlasí so zverejnením zámeru prenajať lesné pozemky, ktoré sú vo vlastníctve mest a. 

4.6 Prenájom pozemku - Maroš Pastorek. 
FK súhlasí so zverejnením zámeru prenajať žiadaný pozemok.  

4.7 Prenájom pozemku - Štifner Marián 
FK súhlasí so zverejnením zámeru prenajať pozemok pod montovanou garážou pre žiadateľa.  
 
4.8 Prenájom pozemku - Eleková Katarína 
FK súhlasí so zverejnením zámeru prenajať pozemok pre žiadateľku.  

4.9 Prenájom pozemku - Martin Švatarák 
FK súhlasí so zverejnením zámeru prenajať pozemok podľa predloženého návrhu.  

4.10 Prenájom pozemku - Geleta Ladislav 
FK súhlasí so zverejnením zámeru prenajať pozemok podľa predloženého návrhu. 

4.11 Prenájom pozemku - Agneša Sukolová 
FK súhlasí so zverejnením zámeru prenajať pozemok podľa predloženého návrhu. 

4.12 Prenájom pozemku - Marián Pánis 
FK súhlasí s prenájmom pozemku v súlade s predloženou žiadosťou. 

4.13 Užívanie priestorov Klubu dôchodcov v Zelenom Háji 
FK súhlasí s využívaním nebytových priestorov v budove Klubu dôchodcov v Zelenom Háji 
aj inými spoločenskými organizáciami, ale výlučne po vzájomnej dohode so zodpovednými 
osobami klubu dôchodcov. 

4.14 Odpredaj pozemku - Uzsák Rudolf a spol., Takácsová Anna a spol. 
FK súhlasí so zverejnením zámeru na odpredaj pozemku podľa predloženého návrhu.  

4.15 Odpredaj pozemku - Marta Szerencsésová 
FK súhlasí s odpredajom pozemku podľa predloženého návrhu.  

4.16 Odpredaj pozemku -Margita Némethová 
FK súhlasí s odpredajom pozemku podľa predloženého návrhu.  

4. 17 Odpredaj pozemku - Mgr. Ľudovít Csanalas 
FK nesúhlasí s odpredajom pozemku za cenu uvedenú v predloženej žiadosti. 
 
4.18 Odpredaj pozemku - Peter Kardhordó 
FK súhlasí odpredajom pozemku v súlade s predloženou žiadosťou. 



4.19  Odpredaj pozemku - Ján Bahorec 
FK súhlasí odpredajom pozemku v súlade s predloženou žiadosťou. 

4.20  Odpredaj pozemku - Jana Pšenáková 
FK súhlasí odpredajom pozemku v súlade s predloženou žiadosťou. 
 
4.21 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena – JAPETUS 
FK súhlasí s uzatvorením Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na uloženie 
inžinierskych sietí (elektrická prípojka). 

4.22 Odpredaj pozemku - M-Market, a. s. 
FK súhlasí odpredajom pozemku v súlade s predloženou žiadosťou.  
 
4.23 Odpredaj nevyužitých HDPE rúr - PNET Communications s. r. o. 
FK doporučuje prejednanie materiálu odročiť. Navrhuje vyvolať ďalšie jednanie so 
žiadateľom, ako aj prehodnotiť najvýhodnejší spôsob užívania vyššie uvedeného majetku 
mesta inými spoločnosťami. 

4.24 Návrh na udelenie ceny mesta in memoriam pre Árpáda Fesztyho 
Členovia komisie súhlasia s udelením ceny mesta podľa predloženého návrhu. 
 

5.  Záver 

          Po prejednaní všetkých bodov rokovania predseda komisie prítomným poďakoval  za 

ich aktívnu účasť a ukončil jednanie. 

 

 

V Hurbanove, 22. 5. 2014                                                         

Zapísala: Gogolová                                                                

Ing. Karol Lovász 

 predseda komisie 

  


