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

zastupiteľstve v Hurbanove,  konaného dňa  2. 9.  2015 v zasadačke Kultúrneho 
strediska Miklósa Konkoly-Thege Hurbanovo 

 
 
Prítomní: viď prezenčná listina 
 
Program jednania: 
         1.  Zahájenie. 

  2. Plnenie rozpočtu mesta a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hurbanovo 
za I. polrok 2015 

  3. Návrh II. zmeny rozpočtu mesta Hurbanovo a organizácií v jeho zriaďovateľskej 
pôsobnosti na rok 2015 

  4. Návrh na zloženie inventarizačných komisií pre riadnu ročnú inventarizáciu majetku 
mesta 

  5. Rôzne  
         6. Záver  

1. Zahájenie. 
             Zasadnutie zahájil a prítomných privítal predseda komisie, Ing. Zoltán Hegyi. 

2. Plnenie rozpočtu mesta a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Hurbanovo za I. polrok 2015 
 FK sa oboznámila s materiálom, ktorý obsahuje čerpanie rozpočtu mesta k 30. 
6. 2015, ako aj organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti. Predložené materiály 
komisia berie na vedomie. 

3. Návrh II. zmeny rozpočtu mesta Hurbanovo a organizácií v jeho zriaďovateľskej 
pôsobnosti na rok 2015 
 Členovia komisie podrobne prebrali navrhované úpravy rozpočtu mesta, ako aj 
jednotlivých organizácií a  II. zmenu rozpočtu mesta FK doporučuje schváliť podľa 
predloženého návrhu. 

4. Návrh na zloženie inventarizačných komisií pre riadnu ročnú inventarizáciu 
majetku mesta 
 FK berie na vedomie predložený material. 

5. Rôzne  

A) Prenájom pozemku - Miroslava Pintérova 
      FK súhlasí so zverejnením zámeru na prenájom pozemku v súlade s predloženým 
návrhom.  

B) Prenájom pozemku - Martin Švatarák 
      FK súhlasí so zverejnením zámeru na prenájom pozemku v súlade s predloženým 
návrhom.  



C) Odpredaj pozemku - Jiří Berger 
    FK súhlasí s odpredajom pozemku v súlade s predloženým návrhom, za kúpnu 
cenu stanovenú v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta 
Hurbanovo, prílohy č. 3 vo výške 5 €/m2. 

D)  Prenájom ornej pôdy - PIGSERVIS, s.r.o. 
      FK súhlasí so zverejnením zámeru prenájmu ornej pôdy v súlade s predloženým 
návrhom, pričom cena za prenájom má byť stanovená v súlade so Zásadami 
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo. 

E)   Odkúpenie pozemkov - STARÝ ORECH, s. r. o. 
        FK súhlasí s odpredajom žiadaných pozemkov, ale nie ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, ale formou verejnej súťaže. 

G)  Pridelenie priestorov - CSEMADOK ZO Hurbanovo, Únia žien Hurbanovo Bohatá, 
Aranyszarvas ÍE - LZ Zlatý Jeleň Hurbanovo 
         FK súhlasí s predloženým návrhom. 

H)  Odkúpenie budovy zdravotného strediska - Lens, s. r. o. 
        FK súhlasí s odpredajom žiadaných nehnuteľností, ale nie ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, ale formou verejnej súťaže, pričom vyvolávacia cena má byť 
stanovená na úrovni ceny vyčíslenej v znaleckom posudku. 

I)  A.S.E.S networks, s. r. o. - prenájom priestorov KLENBA 
       FK nesúhlasí s prenájmom priestorov v súlade s predloženou žiadosťou. 

J)  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja  
      FK berie na vedomie PHSR na roky 2014 – 2020. 

K)  Poľné cesty pre účely PPÚ Bohatá 
      FK súhlasí s podaním žiadosti o NFP na vybudovanie poľných ciest v k. ú. 
Bohatá. 

L)  Správa o následnej finančnej kontrole poskytnutia dotácií z rozpočtu Mesta 
Hurbanovo v roku 2014. 
       Predloženú správu FK berie na vedomie.  

     6. Záver  
            Po prejednaní všetkých bodov rokovania predseda FK prítomným poďakoval  za ich    
            aktívnu účasť a ukončil jednanie. 
      
 
 
V Hurbanove, 2. 9. 2015                                                         
Zapísala: Gogolová                                                                  

 
Ing. Zoltán Hegyi 

                                                                                            predseda komisie 

  


