Zápisnica
zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, ktoré sa
konalo dňa 9. 4. 2003
______________________________________________________
Rokovanie 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove otvoril
p. Ladislav B a s t e r n á k, primátor mesta za účasti 11 poslancov
/prezenčná listina je prílohou zápisnice /.

Ďalší prítomní : Ing. Rudolf S t r a č i a k , hlavný kontrolór
Ing. Zoltán Veres, zamestnanec správneho oddelenia MsÚ
Ladislav M é s z á r o s, náčelník MsP
Ospravedlnený : Ing. Štefan Szolgay o 18.30 h
Program rokovania :
1/ Otvorenie, návrh pracovných komisií a určenie zapisovateľky
2/ Interpelácia
3/ Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
4/ Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hurbanovo o pohrebiskách
a prevádzkovom poriadku mestských cintorínov
5/ Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hurbanovo o nakladaní
s odpadom a poplatkoch za zber
6/ Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hurbanovo o rozsahu a bližších
podmienkach poskytovania sociálnych služieb a úhrade za poskytované
služby v Domove dôchodcov
7/ Žiadosť o zmenu limitu pracovníkov a pridelenie mzdových prostriedkov
v Domove penzión pre dôchodcov a domove dôchodcov v Hurbanove
8/ Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hurbanovo o držaní psov
9/ Plán práce mestského zastupiteľstva na 1. polrok 2003
10/ Rôzne
11/ Diskusia
12/ Záver

-2Primátor mesta Ladislav B a s t e r n á k prečítal program rokovania
a požiadal poslancov o vyňatie niektorých materiálov rozposlaných na
jednanie na základe doporučenia sociálnej a bytovej komisie, a to Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Hurbanovo o rozsahu a bližších podmienkach
poskytovania sociálnych služieb a úhrade za poskytované služby v Domove
dôchodcov a žiadosť o zmenu limitu pracovníkov a pridelenie mzdových
prostriedkov v Domove penzión pre dôchodcov a domove dôchodcov
v Hurbanove. Materiály budú prejednané na najbližšom zasadnutí Mestského
zastupiteľstva v Hurbanove konaného dňa 14. 5. 2003. S uvedeným návrhom
poslanci súhlasili.
P. poslanec Pastorek požiadal mestské zastupiteľstvo o doplnenie programu
v bode rôznom o návrh komisie životného prostredia na zriadenie
priemyselnej zóny mesta Hurbanovo.
P. poslankyňa Radošická požiadala poslancov o doplnenie programu v bode
rôznom o návrh sociálnej a bytovej komisie na pridelenie bytu na ulici
Šáradskej.
Poslanci návrhy p. poslanca Pastoreka a p. poslankyne Radošickej
jednohlasne odsúhlasili.
Návrhová komisia :

Mikuláš K e č k é š
Vojtech Č e r v e n á k
Ing. Zoltán H e g y i

Mandátová komisia :

Róbert B o m b e k
Ladislav F e k e t e
Zoltán J ó b a

Overovatelia zápisnice :

MUDr. Darina Ž i n g o r o v á
Mgr. Gyula V e s z e l e i

Zapisovateľka :

Elena P i n k e o v á
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- p. Červenák informoval mestské zastupiteľstvo o situácii ohľadne
studne
v Pavlovom Dvore, ktorá bola uzatvorená. Nakoľko obyvatelia
nemajú prístup k pitnej vode žiada vyšetrenie artézskej studne na
Komárňanskej ulici okresným hygienikom, v prípade kladného vyjadrenia sa
o nezávadnosti vody žiada vyložiť tabuľu s nápisom "pitná voda".
- p. Pastorek žiadal kompetentných o informáciu ohľadne jarného
upratovania a odstránenia čiernych skládok v meste Hurbanovo aj
v mestských častiach, dôraznejšie sledovanie a pokutovanie tých, ktorý zákon
porušujú. Informoval sa, ako sa obyvatelia mesta môžu dostať k drvičke
konárov, ktorú vlastní mesto. Taktiež žiadal výsadzbu nových stromov
pri hlavnej ceste namiesto vyrúbaných. Nakoľko sa dopočul o sťažnostiach
od obyvateľov o pretrvávaní vandalizmu v chránenom parku v Bohatej na
Novozámockej ulici, žiadal kompetentných vyriešiť situáciu. Dotazoval sa,
kedy bude dokončené dobudovanie rozhlasu vo Víku a či by sa nemohlo
prenajímať jedna miestnosť v budove vo Víku, ktorú vlastní poľovnícky zväz,
nakoľko sa obyvatelia a mládež nemajú kde stretávať.
- Primátor mesta odpovedal na prednesené interpelácie. Čo sa týka
vyšetrenia artézskej studne uviedol, že podľa rozborov vody je potrebné zistiť,
či je voda z artézskej studne pitná. Podľa jeho názoru by bolo vhodnejšie
riešenie uskutočniť návrh p. poslanca Pastoreka z predchádzajúceho
zasadnutia, aby sa vytvorili na niekoľkých miestach na hlavnej ceste verejné
ozdobné ventily napojené na mestský vodovod.
Ohľadne interpelácie p. poslanca Pastoreka týkajúcej sa jarného upratovania
a čiernych skládok uviedol, že jarné upratovanie prebieha v zmysle
harmonogramu vypracovaného mestom, ktorý bol doručený občanom.
Obyvatelia môžu do kontajnerov uložiť biologický odpad a to : konáre zo
stromov, prútie z viniča, suché listy a trávu. Odpad sa do kontajnerov vkladá
voľne a nie vo vreciach. Odvoz kontajnerov zabezpečujú Technické služby
Hurbanovo bezplatne. Čo sa týka využívania drvičky konárov, občania si
drvičku môžu objednať od technických služieb, drvenie konárov bude
prevedené za odplatu. Primátor mesta súhlasil s nahradením
vyrúbaných
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požaduje za jeden vyrúbaný strom vysadiť päť nových stromov. Primátor
potvrdil, že v meste naďalej pretrváva vandalizmus, pracovníci mestskej
polície boli vyzvaní, aby k tejto otázke pristupovali zodpovedne. Informoval,
že vydal rozkaz mestskej polícii, aby brány v parku na noc uzamykali.
Dobudovanie rozhlasu vo Víku bude dokončené akonáhle technické služby
ukončia orezávanie stromov na území mesta. Využívanie miestnosti v budove
vo Víku, ktorú vlastní poľovnícky zväz je možné vyriešiť po vzájomnej
dohode.
Ing. Hegyi požiadal o obnovenie web stránky mesta, nakoľko táto je už
veľmi zastaralá a neaktuálna.
P. Jóba požiadal o orezanie konárov stromov na sídlisku Stred, upozornil na
slabú počuteľnosť mestského rozhlasu na sídlisku Stred, taktiež upozornil na
nedodržiavanie dopravných predpisov a povolené rýchlosti vodičov motoriek
vyššej kubatúry.
Mgr. Veszelei požiadal o opravu Pivovarskej cesty, ktorá je po zimnom
období v nevyhovujúcom stave. Pracovníkov firmy Carisma upozornil na
slabšiu počuteľnosť vysielania prenosov zo zasadnutí mestského zastupiteľstva,
poslancov, ktorí tichšie rozprávajú nie je dostatočne počuť.
Primátor mesta na interpeláciu Ing. Hegyiho uviedol, že už sa touto
problematikou zaoberal, podpísal zmluvu o registrácii domovskej stránky,
údaje na web stránke mesta budú aktualizované a doplnené o všetky právne
predpisy, ktoré mesto vydalo. P. poslancovi Jóbovi odpovedal, že orezanie
konárov stromov na sídlisku Stred bude taktiež prevedené. Čo sa týka otázky
počuteľnosti mestkého rozhlasu uviedol, že je potrebné zakúpiť nový
zosilovač, čo predstavuje investíciu vo výške cca 200 tis. Sk. Túto investíciu
bude možné uskutočniť až vtedy, ak bude možné z rozpočtu mesta vyčleniť
uvedenú sumu. Nedodržiavanie dopravných predpisov vodičmi motoriek je
v kompetencii štátnej alebo dopravnej polície, v prípade ak vieme o koho sa
jedná potrebné je tieto osoby upozorniť.
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kultúrneho podujatia - diskotéky p. Kollárovičom.
Primátor mesta uviedol, že p. Kollárovič nepožiadal o usporiadanie
kultúrneho podujatia v zmysle zákona 96/1991 Zb. V prípade usporiadania
kultúrnych podujatí od účastníkov nevyberá vstupné, ale títo si povinne musia
zakúpiť tombolu vo výške 60,- Sk. V prípade, ak sa vyberá vstupné, čo
p. Kollárovič nerobí, povinnosťou usporiadateľa je zaregistrovať lístky a mestu
odviesť 5% z ceny vstupného, v prípade, ak sa predáva tombola, potrebná je
taktiež registrácia a zákon umožňuje uložiť podnikateľovi odviesť zo zisku z
predaja tomboly mestu až 50% . Podnikateľ usporiadajúci kultúrne podujatie
musí mať na túto činnosť živnostenský list, povolenie na užívanie objektu,
v ktorom sa podujatie usporadúva, nájomná zmluva, záväzný posudok štátneho
okresného hygienika a stanovisko o požiarnej ochrane. Taktiež je potrebné
vyúčtovať mestu predaj alkoholu a tabakových výrobkov.
K bodu 3/
Kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
previedol zástupca primátora p. Kečkéš. Boli prijaté uznesenia od č. 21 po
č. 36. Ani jedno uznesenie nemalo ukladaciu časť.

K bodu 4/
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hurbanovo o pohrebiskách
a prevádzkovom poriadku mestských cintorínov.
Predkladá p. Mikuláš Kečkéš, zástupca primátora. Materiál tvorí prílohu
zápisnice.
P. poslanec Pastorek mal pripomienku, že niektorí obyvatelia nemajú
možnosť dozvedieť sa o úmrtí občanov, nakoľko obyvatelia sú informovaní
cestou mestského rozhlasu a na niektorých miestach nie je mestský rozhlas.
Dotazoval sa, či by sa nemohla vyriešiť situácia. Primátor mesta uviedol, že
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oznámenie, ktoré sa potom vyloží na vývesné tabule do všetkých mestských
častí. Dotazoval sa, či by nemohol správca cintorína pred pohrebom upraviť
hrobové miesto tak, aby bol pohreb dôstojný a taktiež či by nebola možnosť
pochovávať v cintorínoch zosnulých všetkých vierovyznaní.
Primátor mesta navrhol opraviť návrh VZN, § 6, bod 1 - otváracia doba
mestských cintorínov nasledovne :
od 1. 4. do
31. 5.
od 8.00 do 19.00 hod.
od 1. 6. do
31. 8.
od 8.00 do 22.00 hod.
od 1. 9. do
31. 3.
od 8.00 do 19.00 hod.
s výnimkou 1. a 2. 11.
Poslanci s navrhnutou zmenou otváracej doby mestských cintorínov
súhlasili.
Uznesenie č. 37/2003 - MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove

SCHVAĽUJE
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hurbanovo o pohrebiskách
a prevádzkovom poriadku mestských cintorínov s navrhnutými zmenami.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo : za
proti
zdržal sa hlasovania

11
0
0

K bodu 5/
Všeobecne záväzné nariadenie
s odpadom a poplatkoch za zber.
Predkladá p. Mikuláš Kečkéš,
prílohu zápisnice.

mesta Hurbanovo o nakladaní
zástupca

primátora. Materiál tvorí

-7Uznesenie č. 38/2003 - MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove

a/ S C H V A Ľ U J E
dodatok k Vseobecne záväznému nariadeniu o nakladaní s odpadom
a poplatkoch za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov
a drobných stavebných odpadov č. 39 zo dňa 14. 6. 2002

b/ S C H V A Ľ U J E
sadzbu poplatkov vyrubených platobným výmerom a vyberaných poplatkov
na žetóny s tým, že sa doplní bod h) vetou : Pri počte lôžok sa vychádza
z priemerného počtu ubytovaných žiakov za obdobie predchádzajúceho
kalendárneho roku.

c/ S C H V A Ľ U J E
výpočet výšky poplatkov na rok 2003 pre IBV / rodinné domy / množstvový
zber / žetónový / na obdobie od 1. 1. do 31. 12. 2003 pre mesto Hurbanovo užívajúce zberové nádoby 110 l KUKA

d/ S C H V A Ľ U J E
výpočet poplatku na rok 2003 pre bytové domy - intervalový zber na obdobie
od 1. 1. do 31. 12. 2003 užívajúce zberné nádoby 1100 l kontajnery

e/ S C H V A Ľ U J E
zásady obehu žetónov a fakturácie
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo : za
proti
zdržal sa hlasovania

11
0
0

K bodu 8/
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hurbanovo o držaní psov
Predkladá Ing. Zoltán Veres, zamestnanec správneho oddelenia. Materiál je
prílohou zápisnice.
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držaný nepretržite viac ako 90 dní na území mesta podlieha evidencii psov
(ďalej len "evidencia"). Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie
s predložením očkovacieho preukazu v lehote do 30 dní od uplynutia
posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete na mestský úrad (ďalej len
"MsÚ").
Mgr. Veszelei požiadal o zmenu § 4, bod 5, písmeno b) nasledovne : na
detské ihriská, pieskoviská, športoviská a v okolí rodinných a bytových
domov do vzdialenosti 5 m, ktoré sú verejným priestranstvom, okrem
verejných komunikácií.
Poslanci so zapracovaním uvedených zmien do predloženého návrhu
súhlasili.
Uznesenie č. 39/2003 - MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove

SCHVAĽUJE
Všeobecne záväzné nariadenie
s predloženými zmenami.

mesta

Hurbanovo

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo : za
proti
zdržal sa hlasovania
Ing. Štefan Szolgay sa o 18.30 h ospravedlnil
zasadnutia mestského zastupiteľstva sa nezúčastnil.

o

držaní psov

11
0
0

a ďalšieho rokovania

K bodu 9/
Plán práce Mestského zastupiteľstva v Hurbanove na 1. polrok 2003
Predkladá Ing. Adriana Kasášová, prednostka MsÚ v Hurbanove. Materiál
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Uznesenie č. 40/2003 - MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove

BERIE

NA VEDOMIE

plán práce Mestského zastupiteľstva v Hurbanove na 1. polrok 2003 s tým, že
na zasadnutí Mestského zastupiteľstva konaného dňa 14. 5. 2003 sa prerokuje:
-Všeobecne záväzné nariadenie o rozsahu a bližších podmienkach
poskytovania sociálnych služieb a úhrade za poskytované služby v Domove
dôchodcov so sídlom : ul. Sládkovičova č. 30 Hurbanovo
-Rozpočet a organizačná štruktúra Domova penzión pre dôchodcov a domov
dôchodcov v Hurbanove
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo : za
proti
zdržalo sa hlasovania

10
0
0

K bodu 10/
.A.S.A. Slovensko s. r. o. - žiadosť o stanovisko k rozšíreniu činností na
prekládkovej stanici.
Materiál je prílohou zápisnice.

Uznesenie č. 41/2003 - MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove

SÚHLASÍ
s rozšírením činností pre .A.S.A. SLOVENSKO s. r. o. v areáli prekládkovej
stanice na Svätopeterskej ceste č. 1 Hurbanovo, so zriadením zberného dvora
na zber vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu a so zriadením
medziskladu nebezpečných odpadov, kde budú dočasne zhromaždené
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a medzisklad nebezpečných odpadov bude slúžiť i pre obyvateľov mesta
Hurbanovo, kde nebezpečné odpady môžu odovzdať bez úplaty
v obmedzených ročných množstvách.
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo : za
proti
zdržal sa hlasovania

10
0
0

Návrh na vybudovanie komplexného mestského informačného systému
na Mestskom úrade v Hurbanove
Predkladá Ing. Zoltán Veres, zamestnanec správneho oddelenia MsÚ.
Materiál je prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 42/2003 - MZ
Mestské zasupiteľstvo v Hurbanove

SCHVAĽUJE
návrh na vybudovanie komplexného informačného systému Korwin na
Mestskom úrade v Hurbanove
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo : za
proti
zdržal sa hlasovania

10
0
0

Odkúpenie stavby - silážnej jamy
Predkladá Ing. Helena Botlóová, zamestnankyňa finančného oddelenia MsÚ.
Materiál je prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 43/2003 - MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
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SÚHLASÍ
s odkúpením nehnuteľnosti v k. ú. Bohatá, vedenej v katastri nehnuteľností na
Správe katastra v Komárne na liste vlastníctva č. 149, a to stavby - silážnej
jamy so súpisným číslom 2930 na parcele č. 633/7 za dohodnutú kúpnu cenu
159.000,- Sk do vlastníctva mesta Hurbanovo.
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo : za
proti
zdržali sa hlasovania

10
0
0

Odkúpenie spevnenej plochy
Predkladá Ing. Botlóová, zamestnankyňa finančného oddelenia MsÚ. Materiál
tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č. 44/2003 - MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove

SÚHLASÍ
s odkúpením spevnenej plochy o rozlohe 2950 m2 na parcele č. 633/9 v k. ú.
Bohatá do vlastníctva mesta Hurbanovo za dohodnutú kúpnu cenu 40.000,Sk.
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo : za
proti
zdržali sa hlasovania

10
0
0

Bilfer s. r. o. - žiadosť o prenajatie vonkajších priestorov a dreveného
prístrešku na dobu 5 mesiacov za účelom vytvorenia záhradného
posedenia na ulici Á. Fesztyho 29, pri internetovej kaviarni Kelt
v Hurbanove.
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je prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 45/2003 - MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove

SÚHLASÍ
s uzatvorením nájomnej zmluvy o dočasnom užívaní pozemku o celkovej
rozlohe 54,5 m2, ( z toho 20,5 m2 plocha pod prístreškom a 34 m2 voľné
priestranstvo ) z parcely č. 2993 - zastavaná plocha o výmere 407 m2, vedenej
v katastri nehnuteľností na Správe katastra v Komárne na liste vlastníctva
č. 2376 so žiadateľom Bilfer s. r. o., Komárňanská 2, Hurbanovo na mesiace
máj až september 2003 za nájomnú cenu stanovenú vo výške 250,- Sk/m2 za
rok
v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Hurbanovo s tým, že
nájomná zmluva sa bude podľa potreby každý rok obnovovať.
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo : za
proti
zdržali sa hlasovania

10
0
0

Zuzana Ďurčovičová, Športová 40, Hurbanovo - žiadosť o pridelenie
pozemku do prenájmu.
Predkladá Ing. Botlóová, zamestnankyňa finančného oddelenia MsÚ. Materiál
je prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 46/2003 - MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove

SÚHLASÍ
s uzatvorením nájomnej zmluvy o dočasnom užívaní pozemku na 1 rok v k. ú.
Hurbanovo, parcely č. 1469 - záhrada o výmere 491 m2 a parcely č. 1470 zastavaná plocha o výmere 132 m 2, ktoré sú vo vlastníctve mesta, so
žiadateľkou, Zuzanou Ďučovičovou, bytom Hurbanovo, Športová 40.

- 13 Nájomná cena sa stanovuje vo výške 3,- Sk / m2 za rok v zmysle Zásad
hospodárenia s majetkom mesta Hurbanovo.
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo : za
proti
zdržali sa hlasovania

10
0
0

Anita Szvíteková, ul. Práce 19, Hurbanovo - žiadosť o zníženie
prenajímaných priestorov.
Predkladá Ing. Botlóová, zamestnankyňa finančného oddelenia MsÚ. Materiál
je prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 47/2003 - MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove

SÚHLASÍ
s uzatvorením dodatku k zmluve o nájme nebytových priestorov
č. 33/126/2001 uzatvorenej dňa 25. 4. 2001 medzi mestom Hurbanovo
a žiadateľkou Anitou Szvítekovou, bytom Hurbanovo, ul. Práce 19, o zníženie
prenajímanej plochy nebytových priestorov o 7,26 m2 v objekte na adrese
Hurbanovo, Orechová 7.
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo : za
proti
zdržali sa hlasovania

10
0
0

REBELS s. r. o., Konkolyho 6, Hurbanovo - žiadosť o zrušenie nájmu
za pozemok.
Predkladá Ing. Botlóová, zamestnankyňa finančného oddelenia MsÚ. Materiál
je prílohou zápisnice.

- 14 Uznesenie č. 48/2003 - MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove

SÚHLASÍ
so zrušením nájomnej zmluvy č. 1/41/2000 uzatvorenej dňa 14. 1. 2000 na
základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 96/99 - MZ zo dňa 15. 12. 1999
medzi prenajímateľom, mesto Hurbanovo a nájomcom, REBELS s. r. o.
so sídlom Hurbanovo, Konkolyho 6 o dočasnom užívaní pozemku o výmere
4 m2 z parcely č. 2124 - zastavaná plocha, ktorá je v katastri nehnuteľností na
Správe katastra v Komárne vedená na liste vlastníctva č. 2376 ku dňu
15. 4. 2003.
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo : za
proti
zdržali sa hlasovania

10
0
0

d. a. Czvedler s. r. o., Kláštorná 4, Šamorín - žiadosť o pridelenie
pozemku do prenájmu.
Predkladá Ing. Botlóová, zamestnankyňa finančného oddelenia MsÚ. Materiál
je prílohou zápisnice.

Uznesenie č. 49/2003 - MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove

SÚHLASÍ
s uzatvorením nájomnej zmluvy o dočasnom užívaní pozemku o výmere 4 m2
z parcely č. 2124 - zastavaná plocha, vedenej v katastri nehnuteľností na
Správe katastra v Komárne na liste vlastníctva č. 2376 so žiadateľom,
d. a. Czvedler, spol. s r. o. so sídlom Kláštorná 4, Šamorín na dobu neurčitú
počnúc dňom 16. 4. 2003. Nájomná cena sa stanoví v zmysle Zásad

- 15 hospodárenia s majetkom mesta Hurbanovo vo výške 1.000,- Sk / m2.
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo : za
proti
zdržali sa hlasovania

10
0
0

Technické služby mesta Hurbanovo - žiadosť o súhlas s výstavbou
vrátnice.
Predkladá Ing. Imrich Farkaš, riaditeľ TS Hurbanovo. Materiál je prílohou
zápisnice.
Uznesenie č. 50/2003 - MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove

SÚHLASÍ
s výstavbou vrátnice v areáli TS Hurbanovo, na ulici Komárňanská č. 69, číslo
parcely 1353/1 na vlastné náklady TS. Vrátnica bude jednopodlažná
so strechou, postavená z tradičných murovacích materiálov. Objekt bude
osadený 1 m od bariérového oplotenia pri vstupe do areálu a od ľavej hranice
pozemku 5,66 m. Zastavaná plocha bude 11,18 m2.
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo : za
proti
zdržali sa hlasovania

10
0
0

Občianske združenie Bohatská šanca, Orechová 8, Hurbanovo žiadosť o bezplatný prenájom miestnosti na Orechovej ulici v Bohatej.
Materiál je prílohou zápisnice.
P. poslanec Pastorek podal návrh na stiahnutie verejnej súťaže na prenájom
priestorov o rozlohe 25 m2 na Orechovej ulici č. 7, s ktorým poslanci
nesúhlasili, nakoľko verejná súťaž bola už vyhlásená a uverejnená aj
v novinách.

- 16 Uznesenie č. 51/2003 - MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove

SÚHLASÍ
s bezplatným prenájmom miestnosti o rozlohe 25 m2 na Orechovej ulici
v Bohatej pre občianske združenie Bohatská šanca na dobu neurčitú v tom
prípade, ak o prenájom uvedených priestorov na verejnej súťaži konanej dňa
17. 4. 2003 nebude záujem.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo : za
proti
p. Pastorek
zdržali sa hlasovania

9
0
1

František Vaštag, Úzka 24, Hurbanovo - žiadosť o odpredaj pozemku.
Predkladá Ing. Botlóová, zamestnankyňa finančného oddelenia MsÚ. Materiál
je prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 52/2003 - MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove

RUŠÍ
bod b) uznesenia č. 33/2003 - MZ zo dňa 26. 2. 2003, v ktorom schválilo
uzatvorenie nájomnej zmluvy o dočasnom užívaní pozemku v k. ú.
Hurbanovo, parcely č. 1646 - záhrada o výmere 292 m2 medzi prenajímateľom
mestom Hurbanovo a nájomcom Františkom Vaštagom, bytom Hurbanovo,
Úzka 24.
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo : za
proti
zdržali sa hlasovania
Uznesenie č. 53/2003 - MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove

10
0
0
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SÚHLASÍ
s odpredajom nehnuteľnosti v k. ú. Hurbanovo, vedenej v katastri
nehnuteľností na Správe katastra v Komárne na liste vlastníctva č. 2376, a to
pozemku, parcely č. 1646 - záhrada o výmere 292 m2 do vlastníctva žiadateľa,
Františeka Vaštaga a manželky, bytom Hurbanovo, Úzka 24 za kúpnu cenu
100,- Sk/m2.
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo : za
proti
zdržali sa hlasovania

10
0
0

S.I.D.A Plus s. r. o. , Javorová 21, Hurbanovo - žiadosť o kúpu
pozemku.
Uvedená žiadosť nebola poslancami prejednaná. K prejednaniu žiadosti
mestské zastupiteľstvo pristúpi v prípade, ak sa vybuduje priemyselná zóna.

Peter Bílek, Javorová 17, Hurbanovo, Mikuláš Kašík, Nám. Konkolyho
Th. 4/3, Hurbanovo - žiadosť o odpredaj pozemku.
Predkladá Ing. Botlóová, zamestnankyňa finančného oddelenia MsÚ. Materiál
je prílohou zápisnice.
Primátor mesta nedoporučoval vyhovieť žiadosti žiadateľov, nakoľko
mestský úrad plánuje na uvedenej stavbe vytvoriť dva sociálne byty, za tým
účelom bola vypracovaná projektová dokumentácia.
Uznesenie č. 54/2003 - MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove

NESÚHLASÍ
s odpredajom nehnuteľnosti v k. ú. Hurbanovo, vedenej v katastri
nehnuteľností na Správe katastra v Komárne na liste vlastníctva č. 2376,

- 18 a to pozemku, parcely č. 3063/3 - zastavaná plocha o výmere 76 m2, stavby administratívna budova so súpisným č. 1456 na parcele č. 3063/3 a časti
pozemku, výmery 450 - 680 m2 z parcely č. 3063/1 - zastavaná plocha
o výmere 3986 m2 do vlastníctva žiadateľov : Peter Bílek, Hurbanovo,
Javorová 17 a Mikuláš Kašík, Hurbanovo, Nám. Konkolyho Th. 4/3.
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo :
- p. Pastorek, p. Červenák,
MUDr. Žingorová
za
- Ing. Hegyi, Mgr. Veszelei, p. Bombek,
p. Fekete, p. Kečkéš, p. Radošická
proti
- p. Jóba
zdržali sa hlasovania

3
6
1

Strojár - oddiel silového trojboja Hurbanovo - žiadosť o finančnú
výpomoc v hodnote 50.000,- Sk za účelom usporiadania súťaže
"Majstrovstvá Slovenska silového trojboja jednotlivcov - mužov".
Materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Hegyi informoval mestské zastupiteľstvo o návrhu finančnej komisie
poskytnúť finančnú výpomoc vo výške 25.000,- Sk, nakoľko mesto nemá
dostatok finančných prostriedkov. Mestské zastupiteľstvo sa dohodlo na
kompromisnom riešení poskytnúť finančnú výpomoc vo výške 30.000,- Sk,
nakoľko ide o významnú udalosť na vysokej úrovni.
Uznesenie č. 55/2003 - MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove

a/ S Ú H L A S Í
s poskytnutím finančného príspevku pre TJ Strojár - oddiel silového trojboja
Hurbanovo vo výške 30.000,- Sk.

b/ U K L A D Á

- 19 Ing. Gogolovej, vedúcej finančného oddelenia mestského úradu uvedený
príspevok zapracovať do rozpočtu mesta na rok 2003.
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo : za
proti
zdržali sa hlasovania

10
0
0

G. B. A. spol. s r. o., Komárňanská 55, Hurbanovo - žiadosť
o pridelenie pozemku do prenájmu.
Predkladá Ing. Botlóová, zamestnankyňa finančného oddelenia MsÚ. Materiál
je prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 56/2003 - MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove

SÚHLASÍ
s pridelením nehnuteľnosti v k. ú. Hurbanovo, pozemku o výmere 110 m2
z parcely č. 1325/1 - zastavaná plocha o výmere 450 m2, vedenej v katastri
nehnuteľností na Správe katastra v Komárne na liste vlastníctva č. 2376 do
prenájmu žiadateľovi G. B. A. spol. s r. o. so sídlom Hurbanovo,
Komárňanská 55 na účely prevádzkovania letnej terasy. Cena nájmu sa
stanoví v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Hurbanovo vo výške
250,- Sk/m2 za rok.
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo : za
proti
zdržali sa hlasovania

10
0
0

Žiadosť mestskej školskej rady o priznanie odmien členom školskej
rady za zasadnutia.

- 20 Uznesenie č. 57/2003 - MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove

SÚHLASÍ
s pridelením odmien členom Mestskej školskej rady v Hurbanove za každé
zasadnutie vo výške 500,- Sk pre predsedu a 300,- Sk pre členov.
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo : za
proti
zdržali sa hlasovania

10
0
0

Návrh sociálnej a bytovej komisie na pridelenie nájoného bytu na ulici
Šáradskej č. 24/3.
Predkladá Georgína Radošická, predsedkyňa sociálnej a bytovej komisie.
P. Radošická informovala poslancov o dôvodoch, na základe ktorých
navrhuje sociálna a bytová komisia prenájom pre uvedenú osobu.

Uznesenie č. 58/2003 - MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove

SÚHLASÍ
s pridelením nájomného bytu na ulici Šáradskej č. 24/3, ktorého vlastníkom
je Mesto Hurbanovo do prenájmu
Ivanovi Gogolovi ml., bytom
Hurbanovo, Západná 5.

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo : za
proti
zdržali sa hlasovania

10
0
0

- 21 Návrh komisie životného prostredia na zriadenie priemyselnej zóny
v meste Hurbanovo.
Predkladá Marian Pastorek, predseda komisie životného prostredia.
P. Pastorek predložil návrh o vytvorení priemyselnej zóny, ktorá by mala
byť v intraviláne mesta Hurbanovo, kde by boli zriadené všetky inžinierske
siete.
Uznesenie č. 59/2003 - MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove

a/ S Ú H L A S Í
s vytvorením priemyselnej zóny v Hurbanove.

b/ U K L A D Á
Ing. Bahorecovi, vedúcemu oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ a predsedom
komisie výstavby a regionálneho rozvoja a podnikateľskej vybrať a navrhnúť
lokality a informovať mestské zastupiteľstvo o spôsobe ako túto zónu
vytvoriť.
Termín do najbližšieho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove.
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo : za
proti
zdržali sa hlasovania

10
0
0

K bodu 11/ - Diskusia
Mgr. Veszelei sa vyjadril k problematike verejnej súťaže týkajúcej sa
prenájmu pozemkov vo vlastníctve mesta Hurbanovo. Táto otázka bola
prejednávaná na 3. zasadnutí mestského zastupiteľstva konaného dňa
26. 2. 2003, ktorého sa Mgr. Veszelei nemohol zúčastniť. Na uvedenom
zasadnutí boli prítomní aj účastníci verejnej súťaže, Ing. Bohdan Pastorek
a p. Anton Pastorek. Mgr. Veszelei žiada Ing. Bohdana Pastoreka o verejné
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ospravedlnenie na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva za jeho
výroky obviňujúce členov komisie z klientelizmu a nezákonného priebehu
verejnej súťaže. V prípade, ak k ospravedlneniu zo strany Ing. Bohdana
Pastoreka nedôjde, Mgr. Veszelei bude riešiť túto otázku cestou súdu.

P. Pastorek požiadal na nasledujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva
predložiť návrh na vyriešenie otázky prístupu obyvateľov k pitnej vode
v meste Hurbanovo, nakoľko studne na Pavlovom Dvore sú uzatvorené.

P. Radošická sa informovala ohľadne prípisu JUDr. Havláta, správcu
konkurznej podstaty Poľno - Bohatá s. r. o. v konkurze, ktorý správca zasielal
vlastníkom pôdy v k. ú. Bohatá. Primátor mesta na otázku poslankyne
uviedol, že Poľno - Bohatá s. r. o. v konkurze sa sami dali do konkurzu.
Správca vyzval vlastníkov poľnohospodárskej pôdy, aby k 30. 9. 2003
dohodou zrušili nájomné zmluvy s Poľno - Bohatá s. r. o. v konkurze.
Upozornil obyvateľov mesta, ktorí sú vlastníkmi pozemkov v k. ú. Bohatá,
aby dbali na zákonné uzatvorenie nájomných zmlúv s prenajímateľmi
pozemkov. Nájomné zmluvy sú platné v tom prípade, ak pozemky budú
riadne vymerané a s vymeraním náhradných pozemkov na parceliach
pôvodných vlastníkov budú vlastníci súhlasiť. V prípade, ak nájomné zmluvy
nebudú uzatvorené, alebo daň z nehnuteľností za uvedené pozemky nebudú
mestu platiť prenajímatelia, mesto bude daň z nehnuteľností vymáhať od
vlastníkov pozemkov.
P. Jóba vyjadril svoje osobné stanovisko ohľadne niektorých akcií v rámci
tohto volebného obdobia.
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Nakoľko program zasadnutia bol vyčerpaný a ďalší poslanci sa neprihlásili
do diskusie, primátor mesta Ladislav B a s t e r n á k sa poďakoval za
účasť a ukončil zasadnutie mestského zastupiteľstva.

Ladislav B a s t e r n á k
primátor mesta

Overovatelia : MUDr. Darina Ž i n g o r o v á
Mgr. Gyula V e s z e l e i

Ing. Adriana K a s á š o v á
prednostka úradu

