Zápisnica
zo zasadnutia Komisie finančnej, správy majetku mesta a verejnej súťaže, konaného
dňa 16. 2. 2016 v zasadačke Kultúrneho domu v Hurbanove

Prítomní: viď prezenčná listina
Program jednania:
1. Zahájenie
2. Dodatok č. 2. k VZN č. 112 o príspevkoch v školstve
3. Rôzne
4. Záver
1. Zahájenie
Zasadnutie zahájil a prítomných privítal predseda komisie, Ing. Zoltán Hegyi.
2. Dodatok č. 2. k VZN č. 112 o príspevkoch v školstve
V rámci predloženého dodatku sa navrhuje navýšenie príspevku pre zákonného zástupcu
žiaka navštevujúceho Školský klub detí pri Základnej škole, Konkolyho –Thege 2, Hurbanovo –
finančná komisia nedoporučuje navýšenie príspevku v súlade s predloženým návrhom.
3. Rôzne
3.1. Helena Brenčíková - predaj pozemku – FK doporučuje odpredaj pozemku v súlade s
predloženou žiadosťou.
3.2. Mgr. Štefan Labaš a Mgr. Martina Verešová – žiadosť o odpredaj pozemku – FK
súhlasí so zverejnením zámeru predaja pozemku v súlade s predloženým návrhom.
3.3.VADOL s.r.o. - odkúpenie pozemku - FK súhlasí so zverejnením zámeru predaja
pozemku, doporučuje žiadaný pozemok odpredať za cenu stanovenú v zmysle
platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Hurbanovo.
3.4.Turan Kreci a manželka - odkúpenie pozemku – FK doporučuje odpredaj len parcely
č. 99/4 a časť parcely 99/5, t. j. pozemku, ktorý sa nachádza pod stavbou vo
vlastníctve žiadateľa. Ostatné plochy FK doporučuje dať do prenájmu.
3.5. Špeciálna ZŠ - zmena nájomnej zmluvy – FK nemá námietky proti zmene nájomnej
zmluvy v súlade s predloženou žiadosťou.
3.6. Lens, s. r. o - Žiadosť o odkúpenie vedľajšej budovy MZS v Hurbanove – v prípade,
ak mestské zastupiteľstvo odsúhlasí odpredaj predmetnej budovy, FK doporučuje
odpredaj realizovať v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s
majetkom mesta Hurbanovo.
3.7. GASPIPE, s.r.o. – Žiadosť o prenájom pozemku – FK súhlasí so zverejnením zámeru
na prenájom pozemku v súlade s predloženou žiadosťou.

3.8. Adela Blatnická – žiadosť o odpredaj pozemku – FK nesúhlasí s odpredajom
pozemku v súlade s predloženým návrhom.
3.9.Vodárne a kanalizácie Mesta Hurbanovo, s. r. o. – žiadosť o prenájom garáže – FK
súhlasí so zverejnením zámeru na prenájom v súlade s predloženou žiadosťou.
3.10.
Návrh na prenájom plochy na parkovanie – FK doporučuje uzatvoriť nájomnú
zmluvu s vlastníkom nehnuteľnosti za podmienky, že sa po pol roku prehodnotí
rentabilita prenájmu a ak prenájom nebude výhodný zo strany mesta, zmluva sa
ukončí.
3.11.
Csemadok ZO Hurbanovo – zmena doby nájmu na 25 rokov – FK súhlasí so
zmenou doby nájmu v súlade s predloženou žiadosťou.
3.12.
.Prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta Hurbanovo pre
športové kluby, spoločenské organizácie a cirkev na rok 2016 – FK berie na vedomie
prerozdelenie financií podľa návrhov jednotlivých komisií, dotazuje len oprávnenosť
priznania dotácie pre Dobrovoľný hasičský zbor mesta Hurbanovo, nakoľko v rámci
rozpočtu mesta sú už vyčlenené prostriedky na hasičskú zbrojnicu a materiálnotechnické vybavenie dobrovoľných hasičov.
3.13.
KAJANO GYN, s. r. o. - Žiadosť o odkúpenie inventáru – FK súhlasí s
odpredajom v súlade s predloženým návrhom.
3.14.
Mestské zdravotné stredisko Hurbanovo – žiadosť o riešenie havarijnej
situácie: oprava časti strechy hlavnej budovy - FK súhlasí s pridelením dotácie pre
Mestské zdravotné stredisko Hurbanovo na opravu strechy, a to presunom finančných
prostriedkov z rozpočtovanej položky určenej na údržbu nebytových priestorov.
3.15.
Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ Á. Fesztyho s VJM – FK súhlasí s podaním
Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rekonštrukciu telocvične pri ZŠ s
MŠ Á. Fesztyho s VJM, Športová 9, Hurbanovo.
4. Záver
Po prejednaní všetkých bodov rokovania predseda komisie prítomným poďakoval za
ich aktívnu účasť a ukončil jednanie.
V Hurbanove, 16. 2. 2016
Zapísala: Gogolová
Ing. Zoltán Hegyi
predseda komisie

