
Zápisnica 

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

zastupiteľstve v Hurbanove,  konaného dňa  25. 10.  2017 v zasadačke Mestského úradu v 

Hurbanove 

 

Prítomní: viď prezenčná listina 

 

Program jednania: 

          1.  Zahájenie 

    2.  Materiály pripravované na prejednanie na zasadnutí mestského zastupiteľstva 

          3.  Záver 

 

1. Zahájenie 

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

  

 2.  Materiály pripravované na prejednanie na zasadnutí mestského zastupiteľstva     

         

a)  Súhlas s prenájmom nebytových priestorov – Anna Gallaiová–KADERNÍCTVO 

BIANCA 

     FK súhlasí s prenájmom nebytových priestorov v súlade s predloženým návrhom. 

b)  Súhlas s prenájmom nebytových priestorov – Marián Pánis 

     FK súhlasí s prenájmom nebytových priestorov v súlade s predloženým návrhom.  

c) Zariadenie pre seniorov Smaragd -  Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu  

   mesta na rok 2017 

 Členovia komisie sa oboznámili s predloženou žiadosťou a dotazujú sa, prečo tento problém 

nebol nastolený už na minulom zasadnutí mestského zastupiteľstva, keď bola prejednávaná II. 

zmena rozpočtu mesta. Vzhľadom k tomu, že predložená žiadosť je naformulovaná veľmi 

všeobecne, FK žiada o predloženie podrobnej analýzy doterajších výdavkov, ako aj konkrétny 

účel použitia požadovanej dotácie s patričným odôvodnením. 

d)  Obec Bajč – žiadosť o možnosť pripojenia splaškovej kanalizácie na ČOV Hurbanovo 

      FK doporučuje žiadosti vyhovieť v súlade s predloženým návrhom. 

 

e)  Výstavba komunitného centra 

 FK konštatuje, že s predloženým zámerom na výstavbu komunitného centra sa už mestské 

zastupiteľstvo zaoberalo na svojom poslednom zasadnutí, kde nebol tento zámer schválený. 

Komisia nepodporuje predložený zámer, nakoľko prevádzkové náklady na zebezpočenie chodu 

daného zariadenia by v budúcnosti v značnej miere zaťažili rozpočet mesta. 

 

f)  Prenájom poľnohospodárskej pôdy pre Poľovnícke združenie Bohatá 

     FK súhlasí s prenájmom poľnohospodárskej pôdy v súlade s predloženým materiálom. 

g)  Žiadosť o udelenie písomného súhlasu k podnájme časti pozemku – Ing. Štefan Štifner, 

CSc. - STIFI 

 FK súhlasí s prenájmom pozemku v súlade s predloženým návrhom. 



h)  Informatívna správa o pripravovaných projektoch 

 FK berie na vedomie predloženú informatívnu správu o pripravovaných projektoch. 

 

    3.  Záver  

          Po prejednaní všetkých bodov rokovania predseda komisie prítomným poďakoval  za ich 

aktívnu účasť a ukončil jednanie. 

 

 

V Hurbanove, 25. 10. 2017                                                         

Zapísala: Gogolová                                                                  

 

    Ing. Zoltán Hegyi 

                                                                                                predseda komisie 

 

 


