
Zápisnica 

 zo zasadnutia Komisie finančnej, správy majetku mesta a verejnej súťaže,  konaného 

dňa  4. 5.  2016 v zasadačke Kultúrneho strediska v Hurbanove 

 

 

 

Prítomní: viď prezenčná listina 

 

Program jednania: 

1. Zahájenie 

2. Záverečný účet mesta Hurbanovo za rok 2015 a rozbor hospodárenia organizácií v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

3. Návrh na použitie rezervného fondu Mesta Hurbanovo v roku 2016 

4. Návrh I. zmeny rozpočtu mesta na rok 2016 a organizácií v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta 

5. Návrh VZN Mesta Hurbanovo o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 

služieb na trhových miestach v meste Hurbanovo, Návrh VZN Mesta Hurbanovo 

o Trhovom poriadku pre príležitostný trh, Návrh VZN Mesta Hurbanovo o Trhovom 

poriadku pre trhovisko na ul. Slobody v Hurbanove 

6. Rôzne 

7. Diskusia 

8. Záver  

 

 

1. Zahájenie 

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

 

2. Záverečný účet mesta Hurbanovo za rok 2015 a rozbor hospodárenia organizácií 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Členovia komisie sa oboznámili s predloženým materiálom, ktorý sa týka celkového 

hospodárenia mesta za rok  2015. Konštatovali, že daný rok sa ukončil s prebytkom vo 

výške 66 264,49 € a na bankových účtoch mesta zostali finančné prostriedky 

v celkovej výške: 183 957,50 €. FK doporučuje mestskému zastupiteľstvu záverečný 

účet schváliť bez výhrad. Súčasťou záverečného účtu sú aj rozbory hospodárenia 

jednotlivých rozpočtových organizácií mesta a príspevkovej organizácie. FK 

predložené rozbory  doporučuje schváliť. 

 

3. Návrh na použitie rezervného fondu Mesta Hurbanovo v roku 2016 

Na rezervnom fonde mesta k 31. 12. 2015 zostalo 182 679,13 € a FK súhlasí, aby sa 

tieto finančné prostriedky použili v súlade s predloženým návrhom. 

 

4. Návrh I. zmeny rozpočtu mesta na rok 2016 a organizácií v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta 

Členovia komisie podrobne prebrali jednotlivé navrhované úpravy rozpočtu mesta, 

ako aj jednotlivých organizácií mesta, konštatovali, že pri školských zariadeniach sa 

zmeny týkajú predovšetkým úpravy výšky štátnych dotácií a vlastných príjmov 

jednotlivých zariadení, pri Zariadení pre seniorov Smaragd sa jedná len o presuny 



medzi položkami vo výdavkovej časti rozpočtu. Členovia komisie doporučujú schváliť 

I. zmenu rozpočtu mesta v súlade s predloženým návrhom.  

 

5. Návrh VZN Mesta Hurbanovo o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 

služieb na trhových miestach v meste Hurbanovo, Návrh VZN Mesta Hurbanovo 

o Trhovom poriadku pre príležitostný trh, Návrh VZN Mesta Hurbanovo 

o Trhovom poriadku pre trhovisko na ul. Slobody v Hurbanove 

Členovia komisie sa oboznámili s obsahom jednotlivých VZN a predložené materiály 

doporučujú prejednať a schváliť na zasadnutí mestského zastupiteľstva. 

 

6. Rôzne 

a) Správa z finančnej kontroly použitia verejných financií - dotácií poskytnutých z 

rozpočtu Mesta Hurbanovo v roku 2015 – predloženú správu FK berie na 

vedomie 

b) Žiadosť o dlhodobý prenájom alebo odkúpenie pozemkov – Július Dobosi 
FK nedoporučuje odpredaj, ani prenájom žiadaného pozemku. Mesto by malo 

vypracovať vlastnú predstavu na využitie pozemku pri hlavnej autobusovej zastávke 

a od budúcich užívateľov vyžadovať splnenie podmienok mesta. 

c) Súhlas s odpredajom pozemku – Mgr. Štefan Labaš, Mgr. Martina Verešová   
FK doporučuje, aby sa vypracoval geometrický plán na oddelenie parcely tak, aby 

popri ceste zostal pás o šírke cca 2 m v majetku mesta. 

d)  Súhlas s prenájmom garáže – MsVaK – Vodárne a kanalizácie Mesta Hurbanovo 

s.r.o. – FK súhlasí s prenájmom v súlade s predloženou žiadosťou. 

e)  Žiadosť o udelenie súhlasu na odstránenie stavby – so súp. č. 2672 - Budova 

zdravotníckeho a sociálneho zariadenia – FK súhlasí s odstránením stavby, ktorá je 

vo veľmi zlom technickom stave. 

f) Súhlas s odpredajom pozemku - VADOL s.r.o. – FK berie na vedomie odpredaj 

pozemku v súlade s predloženou žiadosťou. 

g) Súhlas s prenájmom pozemku - GASPIPE, s.r.o. – FK súhlasí s prenájmom 

pozemku v súlade s predloženou žiadosťou. 

h) NUBIUM, s.r.o. - predĺženie nájomnej zmluvy – FK nesúhlasí s predĺžením 

nájomnej zmluvy. 

i) Bratská Jednota Baptistov, cirkevný zbor Hurbanovo - predĺženie nájomnej zmluvy  

FK súhlasí s predĺžením nájomnej zmluvy za podmienky, že sa výpovedná doba 

skráti na 1 mesiac. 

j)  Darina Szabóová - prenájom pozemku – FK súhlasí s prenájmom v súlade 

s predloženou žiadosťou. 

k) Mariana Ďuriková - odkúpenie pozemku – FK nesúhlasí s odpredajom pozemku 

v súlade s predloženou žiadosťou, nakoľko odpredajom žiadaného pozemku by sa 

zamedzil prístup na ďalšie pozemky, ktoré sú v spoluvlastníctve mesta. 



l) Prenájom pozemkov pri bytových domoch – FK súhlasí s prenájmom pozemkov 

v súlade s predloženými žiadosťami.   

m) RENDA s. r. o. - prenájom pozemku – FK súhlasí s prenájmom pozemku v súlade 

s predloženou žiadosťou. 

n) Vzpieračský oddiel TJ Strojár - prenájom nebytových priestorov - FK súhlasí 

s predĺžením nájomnej zmluvy za podmienky, že sa výpovedná doba skráti na 1 

mesiac. 

  

o) Žiadosť o odpredaj pozemku – Ing. Norbert Ševčík – FK súhlasí s odpredajom 

žiadaného pozemku za cenu v súlade so Zásadami o hospodárení a nakladaní 

s majetkom mesta Hurbanovo. 

p) Nákup posýpacieho zariadenia – FK súhlasí so zakúpením sypača na zabezpečenie 

kvalitnej zimnej údržby miestnych komunikácií. 

q) Úprava ceny odvozu a prečistenia fekálií – FK súhlasí s úpravou cien v súlade 

s predloženou žiadosťou. 

     7. Diskusia 

 V rámci diskusie sa členovia komisie venovali téme využívania neprístupných 

pozemkov na území mesta. FK doporučuje zmapovať všetky pozemky, ktoré nie sú dostupné 

z verejného priestranstva a využívajú ich obyvatelia mesta. Uvedené pozemky by sa mali 

ponúknuť na odpredaj, prípadne na prenájom pre občanov, ktorí ich využívajú. 

    8. Záver 

      Po prerokovaní všetkých bodov programu predseda komisie prítomným poďakoval  za ich 

aktívnu účasť a ukončil jednanie. 

 

 

V Hurbanove, 4. 5. 2016                                                         

Zapísala: Gogolová                                  Ing. Zoltán Hegyi                                    

                                                                                                      predseda komisie 

  


