
 

Zápisnica 

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

zastupiteľstve v Hurbanove,  konaného dňa  21. 9.  2016 v zasadačke Mestského úradu v 

Hurbanove 

 

 

Prítomní: viď prezenčná listina 

 

Program jednania: 

         1.  Zahájenie. 

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

polrok 2016 

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

na rok 2016 

  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 2016 

        FK sa oboznámila s materiálom, ktorý obsahuje čerpanie rozpočtu mesta k 30. 6. 2016, 

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 2016 

 Členovia komisie podrobne prebrali navrhované úpravy rozpočtu mesta, ako aj 

jednotlivých organizácií a predložené návrhy na zmenu rozpočtu FK doporučuje schváliť. 

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

mesta 

 FK berie na vedomie predložený materiál. 

5. Rôzne 

5.1. Analýza výkonu služby na MsP Hurbanovo  

       FK sa oboznámila s predloženým materiálom a doporučuje zníženie stavu mestskej polície na  

10 príslušníkov, čo je aj v zmysle predloženej analýzy postačujúce na zabezpečenie nepretržitej  

prevádzky.   

 

5.2. Žiadosť o prenájom priestorov - Lens, s.r.o. 

 FK doporučuje vypísať verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov uvedených 

v predloženej žiadosti. 



5.3. Súhlas s prenájmom priestorov – Bratská Jednota Baptistov 

 Predložený materiál FK berie na vedomie.  

5.4. Súhlas s odpredajom pozemku – Mgr. Štefan Labaš, Mgr. Martina Verešová  

 Predložený materiál FK berie na vedomie.  

5.5. Súhlas s vyhotovením darovacej zmluvy Rekunst, s.r.o. 

         FK súhlasí s prevodom  vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v k. ú. Bohatá do majetku 

mesta Hurbanovo v súlade s predloženým návrhom.  

 

5.6. Žiadosť o rekonštrukciu skladu a pridelenia pozemku pre výbeh OZ Veselá labka 

 FK súhlasí s rozšírením predmetu prenájmu v súlade s predloženou žiadosťou, ako aj 

s rekonštrukciou budovy na vlastné náklady žiadateľa.  

5.7. Žiadosť o predĺženie nájmu Renáta Bilková 

FK súhlasí s prenájmom pozemku v súlade s predloženou žiadosťou. 

5.8. Žiadosť o prenájom pozemku SvitCom, s.r.o. 

FK súhlasí s prenájmom pozemku v súlade s predloženou žiadosťou.  

5.9. Žiadosť o udelenie súhlasu k vypracovaniu ponuky na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve 

Mesta Hurbanovo 

        FK súhlasí s vypracovaním ponuky na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta 

Hurbanovo v súlade s predloženou žiadosťou. 

 

5.10.  Pons Danubii s r. o. – predfinancovanie projektov realizovaných v roku 2016 

 FK súhlasí s predfinancovaním úspešných projektov v súlade s predloženým návrhom. 

  

     6. Záver  

            Po prejednaní všetkých bodov rokovania predseda FK prítomným poďakoval  za ich    

            aktívnu účasť a ukončil jednanie. 

      

 

V Hurbanove, 21. 9. 2016                                                         

Zapísala: Gogolová                                                                  

 


