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Zápisnica
z 26. zasadnutia Mestského zastupite stva v Hurbanove,
ktoré sa konalo d a 8. 9. 2005
Rokovanie 26. zasadnutia Mestského zastupite stva v Hurbanove zahájil
p. Ladislav B a s t e r n á k, primátor mesta za ú asti 9 poslancov /prezen ná listina je
prílohou zápisnice/.
Ospravedlnený :
Neprítomný :
alší prítomní :

Róbert Bombek
Marián Pastorek
Ing. Adriana Kasášová, prednostka MsÚ
Ing. Rudolf Stra iak, hlavný kontrolór mesta
Ing. Edita Gogolová, vedúca finan ného oddelenia MsÚ
Mgr. Ernest Vereš, riadite ZŠ slov.
Mgr. Ladislav Szakal, riadite ZŠ ma .
akad. sochárka Rozália Darázsová, riadite ka ZUŠ
Ing. Ildikó Pavlíková, poverená riadením ekonomickej innosti MPH
MUDr. Gabriel Ginzery, poverený riad. medicínskej innosti MPH
RSDr. Mgr. Imrich Szabó, riadite DPD a DD
Margita Lelovi ová, poverená riadením MsKS

Primátor mesta Ladislav B a s t e r n á k predložil program rokovania a následne
privítal zástupcov jednotlivých organizácií, ktorých správy o hospodárení v I. polroku
2005 a návrhy na zmenu rozpo tov na rok 2005 sú bodmi rokovania.
Program rokovania :
1. Zahájenie, schválenie pracovných komisií a zapisovate ky
2. Interpelácia
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
4. Výsledok hospodárenia škôl s právnou subjektivitou v zria ovate skej pôsobnosti
mesta za I. polrok 2005
5. Zmena rozpo tu škôl s právnou subjektivitou v zria ovate skej pôsobnosti mesta na
rok 2005
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6. Výsledok hospodárenia Domova penzión pre dôchodcov a domova dôchodcov za I.
polrok 2005
7. Zmena rozpo tu Domova penzión pre dôchodcov a domova dôchodcov na rok 2005
8. Výsledok hospodárenia Mestskej Polikliniky Hurbanovo za I. polrok 2005
9. Zmena rozpo tu Mestskej Polikliniky Hurbanovo na rok 2005
10. Správa o dodržaní zmluvných podmienok uzatvorených v zmluve o prevádzkovaní
Mestskej Polikliniky Hurbanovo spolo nos ou Aliatros, s.r.o.
11. Výsledok hospodárenia MsKS Hurbanovo za I. polrok 2005
12. Výsledok hospodárenia Mesta Hurbanovo za I. polrok 2005
13. Zmena rozpo tu Mesta Hurbanovo na rok 2005
14. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hurbanovo . 66 o umiest ovaní volebných
plagátov v predvolebnej kampani vo vo bách do orgánov samosprávnych krajov
15. Rôzne
16. Diskusia
17. Záver
Predložený program
jednomyse ne odsúhlasené.

rokovania

bol

poslancami

mestského

zastupite stva

K bodu 1/
Primátor mesta predložil návrh na zloženie pracovných komisií a zapisovate ky.
Návrhová komisia :

Mikuláš K e k é š
Ladislav U z s á k
Mgr. Gyula V e s z e l e i

Mandátová komisia :

Ladislav F e k e t e
Georgína R a d o š i c k á
Zoltán J ó b a

Overovatelia :

MUDr. Darina Ž i n g o r o v á
Ing. Zoltán H e g y i

Zapisovate ka :

Elena P i n k e o v á

Zápisnica z 26. zasadnutia Mestského zastupite stva v Hurbanove,
konaného d a 8. 9. 2005
-3-

Navrhnuté zloženie pracovných komisií bolo poslancami mestského zastupite stva
jednohlasne schválené.
K bodu 2/ - Interpelácia
P. Radošická mala pripomienku k úrovni vysielania mestskej káblovej televízie.
Uviedla tiež, že by bolo vhodné prija moderátorku, aby boli vhodne informovaní aj tí
ob ania, ktorí sa neskôr zapojili do pozerania vysielania.
Primátor mesta súhlasil s kritikou p. poslankyne Radošickej. Uviedol, že mestskú
televíziu prevádzkuje firma Carisma z Dvorov nad Žitavou, ktorá bude upozornená na
tieto nedostatky.

K bodu 3/
Kontrolu uznesení z predchádzajúcich zasadnutí mestského zastupite stva previedol
p. Mikuláš Ke kéš, zástupca primátora mesta.
Boli prijaté uznesenia od . 401 po . 424.
Ukladaciu as malo len uznesenie . 413/2005 - MZ, ktorým mestské
zastupite stvo uložilo Ing. Gogolovej, vedúcej finan ného oddelenia MsÚ, zapracova do
rozpo tu mesta na rok 2006 finan né prostriedky na výstavbu technickej vybavenosti –
pre bytový objekt 24 b. j. blok „B“.
Úloha bude realizovaná pri zostavení rozpo tu Mesta Hurbanovo na rok 2006.

K bodu 4/
Výsledok hospodárenia škôl s právnou subjektivitou v zria ovate skej
pôsobnosti mesta za I. polrok 2005.
Základná škola, Nám. Konkolyho – Thege . 2, Hurbanovo
Predkladá Mgr. Ernest Vereš, riadite školy. Materiál je prílohou zápisnice.
Mgr.

Vereš

v krátkosti

oboznámil

mestské

zastupite stvo

s výsledkom
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hospodárenia slovenskej základnej školy za I. polrok 2005. Informoval obyvate ov mesta
o rekonštruk ných prácach na budovách školy, za ktoré po akoval primátorovi mesta,
ako aj celému mestskému zastupite stvu.

Návrh na uznesenie . 425/2005 - MZ
Mestské zastupite stvo v Hurbanove
BERIE NA VEDOMIE
výsledok hospodárenia Základnej školy, Nám. Konkolyho – Thege 2, Hurbanovo za I.
polrok 2005.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo : za
9
proti
0
zdržal sa hlasovania
0
Základná škola s materskou školou s vyu ovacím a výchovným jazykom
ma arským, Športová 7, Hurbanovo
Predkladá Mgr. Ladislav Szakal, riadite školy. Materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Szakal v krátkosti informoval poslancov o výsledkoch hospodárenia školy za
I. polrok 2005. Po akoval primátorovi mesta, ako aj celému mestskému zastupite stvu
v mene školy, žiakov a rodi ov za rekonštrukciu školských budov. Informoval
obyvate ov mesta, že cez letné prázdniny sa obnovili sociálne zariadenia, previedla sa
izolácia plochej strechy na oboch budovách, vyma ovali sa chodby. Po akoval aj
pracovníkom, ktorí previedli výbornú a kvalitnú prácu.

Návrh na uznesenie . 426/2005 - MZ
Mestské zastupite stvo v Hurbanove
BERIE NA VEDOMIE
výsledok hospodárenia Základnej školy s materskou školou s vyu ovacím a výchovným
jazykom ma arským, Športová 7, Hurbanovo za I. polrok 2005.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo : za
proti
zdržal sa hlasovania

9
0
0
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Základná umelecká škola, Komár anská 116, Hurbanovo
Predkladá akad. sochárka Rozália Darázsová, riadite ka školy. Materiál je prílohou
zápisnice.

Akad. soch. Rozália Darázsová oboznámila poslancov s hospodárením základnej
umeleckej školy v I. polroku 2005. Informovala prítomných o tom, že sa aj na budove
umeleckej školy previedli rekonštruk né práce. Jedná sa hlavne o výmenu plechov na
streche a zateplenie u ebne hudobného odboru, za ktoré po akovala mestskému
zastupite stvu ako aj vedeniu mesta.

Návrh na uznesenie . 427/2005 - MZ
Mestské zastupite stvo v Hurbanove
BERIE NA VEDOMIE
výsledok hospodárenia Základnej umeleckej školy, Komár anská 116, Hurbanovo za I.
polrok 2005.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo : za
proti
zdržal sa hlasovania

9
0
0

K bodu 5/
Zmena rozpo tu škôl s právnou subjektivitou v zria ovate skej pôsobnosti
mesta na rok 2005.
Predkladá Ing. Gogolová, vedúca finan ného oddelenia MsÚ. Materiál je prílohou
zápisnice.

Návrh na uznesenie . 428/2005 - MZ
Mestské zastupite stvo v Hurbanove
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SCHVA UJE
zmenu rozpo tu škôl s právnou subjektivitou na rok 2005 pod a predloženého návrhu.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo : za
proti
zdržal sa hlasovania
K bodu 6/

9
0
0

Výsledok hospodárenia Domova penzión pre dôchodcov a domova dôchodcov
za I. polrok 2005.
Predkladá RSDr. Mgr. Imrich Szabó, riadite DPD a DD. Materiál je prílohou
zápisnice.
RSDr. Mgr. Szabó informoval prítomných o hospodárení domova penzión pre
dôchodcov a domova dôchodcov v I. polroku 2005.

Návrh na uznesenie . 429/2005 - MZ
Mestské zastupite stvo v Hurbanove
BERIE NA VEDOMIE
výsledok hospodárenia Domova penzión pre dôchodcov a domova dôchodcov,
Sládkovi ova 30, Hurbanovo za I. polrok 2005.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo : za
proti
zdržal sa hlasovania

9
0
0

K bodu 7/
Zmena rozpo tu Domova penzión pre dôchodcov a domova dôchodcov na rok
2005.
Predkladá RSDr. Mgr. Imrich Szabó, riadite DPD a DD. Materiál je prílohou
zápisnice.

Zápisnica z 26. zasadnutia Mestského zastupite stva v Hurbanove,
konaného d a 8. 9. 2005
-7-

Návrh na uznesenie . 430/2005 - MZ
Mestské zastupite stvo v Hurbanove
SCHVA UJE
zmenu rozpo tu Domova penzión pre dôchodcov a domova dôchodcov, Sládkovi ova 30,
Hurbanovo na rok 2005 pod a predloženého návrhu.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo : za
proti
zdržal sa hlasovania

9
0
0

K bodu 8/
Výsledok hospodárenia Mestskej Polikliniky Hurbanovo za I. polrok 2005.
Predkladá Ing. Ildikó Pavlíková, poverená riadením ekonomickej innosti MPH.
Materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Pavlíková informovala mestské zastupite stvo o tom, že k 31. 10. 2004
Všeobecná zdravotná pois ov a zrušila zmluvný vz ah s Mestskou Poliklinikou
Hurbanovo na výkon dopravnej zdravotnej služby. V tom ase dopravná zdravotná služba
vytvárala výkony vo výške viac ako 200 tis. Sk mesa ne. Od 1. 11. 2004 tieto služby pre
VšZP za ala vykonáva spolo nos MEDCom, s.r.o. z Komárna. Na základe príkazu
prevádzkovate a MPH, firmy Aliatros, s.r.o. Mestská Poliklinika Hurbanovo na alej
pevádza dopravnú zdravotnú službu a tieto služby mesa ne fakturujú pois ovni
a prízvukujú jej evidovanie poh adávok. Uviedla však, že mestská poliklinika do
dnešného d a nedostala žiadnu reakciu zo strany pois ovne. Oboznámila prítomných aj so
skuto nos ou, že od 1. 7. 2005 sa k Všeobecnej zdravotnej pois ovni pripojila aj
Pois ov a Apollo, ktorá po transformácii na akciovú spolo nos neprejavila záujem
uzatvori zmluvu s MPH.
Informovala prítomných aj o nepríjemnej situácii, ktorá vznikla v apríli roku 2005,
kedy lekár Nitrianskeho samosprávneho kraja, MUDr. Šev ík od 1. 5. 2005 do asným
zastupovaním organizovania Lekárskej služby prvej pomoci poveril spolo nos
MEDCom, s.r.o. z dôvodu, že Mestská Poliklinika Hurbanovo vyslovila nezáujem
organizovania LSPP pre dospelých, deti a dorast v spádovom území Mestskej Polikliniky
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Hurbanovo. Ing. Pavlíková zdôraznila, že odôvodnenie MUDr. Šev íka je nepravdivé,
nako ko mestská poliklinika nijakým spôsobom neprejavila nezáujem o organizovanie
LSPP. Poverenie spolo nosti MEDCom, s.r.o. organizovaním LSPP spôsobilo, že
Všeobecná zdravotná pois ov a, Spolo ná pois ov a a Pois ov a Apollo vypovedali as
zmluvy na LSPP s Mestskou Poliklinikou Hurbanovo, takže jej neplatia za poskytovanie
lekárskej starostlivosti na úseku LSPP.
K uvedenej téme sa vyjadrili aj MUDr. Ginzery a Ing. Hegyi.

Návrh na uznesenie . 431/2005 - MZ
Mestské zastupite stvo v Hurbanove
BERIE NA VEDOMIE
výsledok hospodárenia Mestskej Polikliniky Hurbanovo za I. polrok 2005.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo : za
proti
zdržal sa hlasovania

9
0
0

K bodu 9/
Zmena rozpo tu Mestskej Polikliniky Hurbanovo na rok 2005.
Predkladá Ing. Ildikó Pavlíková, poverená vedením ekonomickej innosti MPH.
Materiál je prílohou zápisnice.

Návrh na uznesenie . 432/2005 - MZ
Mestské zastupite stvo v Hurbanove
SCHVA UJE
zmenu rozpo tu Mestskej Polikliniky Hurbanovo na rok 2005 pod a predloženého návrhu.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo : za
proti
zdržal sa hlasovania

9
0
0
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K bodu 10/
Správa o dodržaní zmluvných podmienok uzatvorených v zmluve
o prevádzkovaní Mestskej Polikliniky Hurbanovo spolo nos ou Aliatros, s.r.o.
Materiál je prílohou zápisnice.
MUDr. Žingorová oboznámila prítomných so stanoviskom zdravotnej komisie,
pod a ktorého za danej situácie nie je možné hodnoti hospodárenie a plnenie zmluvy
o prevádzkovaní MPH spolo nos ou Aliatros, s.r.o.. Zdravotná komisia navrhuje na
alšie zasadnutie mestského zastupite stva prizva MUDr. Juráša, konate a spolo nosti
Aliatros, s.r.o., aby verejne informoval o danom stave, plánoch a možnostiach MPH, aby
bolo aj obyvate stvo informované o danej situácii. Komisia doporu uje promptnejšie
riešenie problémov, nako ko asové prie ahy znamenajú zna né finan né straty
a negatívnu bilanciu. Doporu ujú aj h adanie náhradných aktivít, ktoré by priniesli
finan né zlepšenie danej situácie. V prípade nedodržania zmluvných podmienok komisia
doporu uje odstúpi od zmluvy a h ada nového prevádzkovate a.
Primátor mesta navrhol ponecha v platnosti pôvodnú zmluvu.
K uvedenej téme sa vyjadrili aj Ing. Hegyi, Ing. Pavlíková a MUDr. Ginzery.

Návrh na uznesenie . 433/2005 - MZ
Mestské zastupite stvo v Hurbanove
a/ B E R I E N A V E D O M I E
správu spolo nosti Aliatros, s.r.o. o dodržaní zmluvných podmienok uzatvorených
v zmluve o prevádzkovaní Mestskej Polikliniky Hurbanovo.
b/ T R V Á
na dodržaní zmluvných podmienok zo strany prevádzkovate a Mestskej Polikliniky
Hurbanovo, firmy Aliatros, s.r.o. Bratislava.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo : za
proti
zdržal sa hlasovania

9
0
0
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K bodu 11/
Výsledok hospodárenia MsKS Hurbanovo za I. polrok 2005.
Predkladá Margita Lelovi ová, poverená riadením MsKS Hurbanovo. Materiál je
prílohou zápisnice.
P. Lelovi ová v krátkosti informovala prítomných o hospodárení Mestského
kultúrneho strediska v I. polroku 2005.

Návrh na uznesenie . 434/2005 - MZ
Mestské zastupite stvo v Hurbanove
BERIE NA VEDOMIE
výsledok hospodárenia Mestského kultúrneho strediska Hurbanovo, Nám. Konkolyho –
Thege 1, Hurbanovo za I. polrok 2005.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo : za
proti
zdržal sa hlasovania

9
0
0

Primátor mesta požiadal poslancov, aby sa najskôr prerokovala žiados
dôchodcov mestských astí Zelený Háj, Holanovo a Vík o pridelenie nebytových
priestorov za ú elom zriadenia klubu dôchodcov, nako ko sú prítomní ich zástupcovia.
Poslanci návrh p. primátora jednohlasne odsúhlasili.
K bodu 15/ - Rôzne
Obyvatelia – dôchodcovia mestských astí - Zelený Háj, Holanovo a Vík –
žiados o pridelenie nebytových priestorov.
Predkladá Ing. Helena Botlóová, zamestnanky a správneho oddelenia MsÚ.
Materiál je prílohou zápisnice.
P. Poništ, predseda Klubu dôchodcov v Hurbanove informoval prítomných
o zámere zriadi Klub dôchodcov pre dôchodcov mestských astí Zelený Háj, Holanovo
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a Vík na princípe Klubu dôchodcov v Hurbanove.
P. Radošická uviedla, že sociálna a bytová komisia podporuje pridelenie miestností
pre dôchodcov mestských astí Zelený Háj, Holanovo a Vík.
MUDr. Žingorová taktiež navrhla vyhovie žiadosti dôchodcov.
K uvedenej téme sa vyjadril aj p. Ke kéš, ktorý taktiež navrhol schváli žiados .

Návrh na uznesenie . 435/2005 - MZ
Mestské zastupite stvo v Hurbanove

SÚHLASÍ
s pridelením nebytových priestorov v budove bývalej materskej školy v mestskej asti
Zelený Háj do užívania pre dôchodcov v Zelenom Háji, Holanove a vo Víku za ú elom
zriadenia klubu dôchodcov.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo : za
proti
zdržal sa hlasovania

9
0
0

K bodu 12/
Výsledok hospodárenia Mesta Hurbanovo za I. polrok 2005.
Predkladá Ing. Edita Gogolová, vedúca finan ného oddelenia MsÚ. Materiál je
prílohou zápisnice.
Ing. Gogolová v krátkosti informovala poslancov o hospodárení mesta v I. polroku
2005.

Návrh na uznesenie . 436/2005 - MZ
Mestské zastupite stvo v Hurbanove
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BERIE NA VEDOMIE
správu o plnení rozpo tu mesta Hurbanovo za I. polrok 2005.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo : za
proti
zdržal sa hlasovania

9
0
0

K bodu 13/
Zmena rozpo tu Mesta Hurbanovo na rok 2005.
Predkladá Ing. Edita Gogolová, vedúca finan ného oddelenia MsÚ. Materiál je
prílohou zápisnice.

Návrh na uznesenie . 437/2005 - MZ
Mestské zastupite stvo v Hurbanove
a/ S C H V A U J E
II. zmenu rozpo tu mesta Hurbanovo na rok 2005 pod a predloženého návrhu.
b/ S Ú H L A S Í
s použitím zostávajúcej asti bankového úveru vo výške 5 153 tis. Sk na údržbu
a rekonštrukciu školských budov (ZŠ, MŠ) a nebytových priestorov v majetku mesta.

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo : za
proti
zdržal sa hlasovania

9
0
0

K bodu 14/
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hurbanovo . 66 o umiest ovaní
volebných plagátov v predvolebnej kampani vo vo bách do orgánov samosprávnych
krajov.
Predkladá Ing. Adriana Kasášová, prednostka MsÚ. Materiál je prílohou zápisnice.
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Návrh na uznesenie . 438/2005 - MZ
Mestské zastupite stvo v Hurbanove
SCHVA UJE
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hurbanovo . 66 o umiest ovaní volebných plagátov
v predvolebnej kampani vo vo bách do orgánov samosprávnych krajov.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo : za
proti
zdržal sa hlasovania

9
0
0

K bodu 15/ - Rôzne
Erika Petríková, Krátka 2303/5, 947 01 Hurbanovo – žiados o odpredaj
pozemku.
Predkladá Ing. Helena Botlóová, zamestnanky a správneho oddelenia MsÚ.
Materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Hegyi, predseda finan nej komisie podal návrh na uznesenie, ktorým sa
stanovuje cena stavebných pozemkov na území mesta Hurbanovo jednotne vo výške 150,Sk/m2.

Návrh na uznesenie . 439/2005 - MZ
Mestské zastupite stvo v Hurbanove
STANOVUJE
cenu stavebných pozemkov na území mesta Hurbanovo jednotne vo výške 150,- Sk/m2.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo : za
proti
zdržal sa hlasovania

Návrh na uznesenie . 440/2005 - MZ
Mestské zastupite stvo v Hurbanove

9
0
0
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SÚHLASÍ
s odpredajom nehnute nosti v k. ú. Hurbanovo, vedenej v katastri nehnute ností na Správe
katastra v Komárne na liste vlastníctva . 2376, a to pozemku, parcely . 2196 – zastavaná
plocha o výmere 249 m2 a 748 m2 z parcely . 2197 – ostatná plocha o výmere 1748 m2 do
vlastníctva žiadate ky Eriky Petríkovej, bytom Krátka 2303/5, Hurbanovo za kúpnu cenu
150,- Sk/m2. Poplatky spojené s vypracovaním geometrického plánu hradí kupujúca.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo : za
proti
zdržal sa hlasovania

9
0
0

ubomír Lakatoš, Malá 10, 947 01 Hurbanovo – žiados o odpredaj pozemku.
Predkladá Ing. Helena Botlóová, zamestnanky a správneho oddelenia MsÚ.
Materiál je prílohou zápisnice.
Mestské zastupite stvo v Hurbanove na svojom zasadnutí konanom d a 16. 11.
2004 schválilo uznesenie . 328/2004 – MZ, v ktorom udelilo súhlas k vyhotoveniu
znaleckého posudku o cene nehnute nosti v k. ú. Hurbanovo, a to pozemku, parcely .
1598/2 – ostatná plocha o výmere 638 m2 a následnému vyhláseniu verejnej sú aže na
odpredaj predmetného pozemku, nako ko bolo na mestský úrad doru ených viac žiadostí
o odpredaj pozemku. Cena predmetného pozemku pod a znaleckého posudku je 66 tis.
Sk. Verejné sú aže sa uskuto nili v d och 28. 2. 2005 a 19. 7. 2005 neúspešne, t.j.
záujemcovia sa v stanovené termíny na verejné sú aže nedostavili, napriek tomu, že boli
o termíne ich konania vopred písomne upovedomení.

Návrh na uznesenie . 441/2005 - MZ
Mestské zastupite stvo v Hurbanove
SÚHLASÍ
s odpredajom nehnute nosti v k. ú. Hurbanovo, vedenej v katastri nehnute ností na Správe
katastra v Komárne na liste vlastníctva . 2376, a to pozemku, parcely . 1598/2 – ostatná
plocha o výmere 368 m2 do vlastníctva žiadate a ubomíra Lakatoša, bytom Malá 10,
Hurbanovo za kúpnu cenu 150,- Sk/m2 s podmienkou, že návrh na vklad vlastníckeho
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práva do katastra nehnute ností bude na Správu katastra v Komárne doru ený až po
zaplatení kúpnej ceny v celkovej výške. Poplatky spojené s prevodom nehnute nosti hradí
kupujúci.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo : za
proti
zdržal sa hlasovania

9
0
0

Yvonne Tomenendal – Wollner, Gassergasse 13-15/40, 1050 Wien, Rakúsko –
žiados o vysporiadanie podielového spoluvlastníctva formou reálnej de by.
Predkladá Ing. Helena Botlóová, zamestnanky a správneho oddelenia MsÚ.
Materiál je prílohou zápisnice.
Mesto Hurbanovo je podielovým spoluvlastníkom v pomere 1/3 k celku
nehnute ností v k. ú. Hurbanovo, vedených v katastri nehnute ností na Správe katastra
v Komárne na liste vlastníctva . 1468, a to
- pozemku, parcely . 593 – záhrada o výmere 249 m2
- pozemku, parcely . 594 – záhrada o výmere 210 m2
- pozemku, parcely . 599 – záhrada o výmere 103 m2
- pozemku, parcely . 600 – záhrada o výmere 56 m2
- pozemku, parcely . 603 – záhrada o výmere 88 m2
Zo strany vä šinového spoluvlastníka uvedených nehnute ností, p. Yvonne
Tomenendal – Wollner, bytom Wien, Gassergasse 13-15/40, Rakúsko bol na mestský
úrad d a 12. 8. 2005 doru ený návrh na zrušenie podielového spoluvlastníctva formou
reálnej de by.
V zmysle tohto návrhu by boli predmetné nehnute nosti rozdelené nasledovne :
1. Mesto Hurbanovo by sa stalo výlu ným vlastníkom pozemkov s parcelnými íslami
599, 600, 603 v celkovej výmere 247 m2
2. Navrhovate ka, p. Yvonne Tomenendal – Wollner by sa stala výlu nou vlastní kou
pozemkov s parcelnými íslami 593 a 594 v celkovej výmere 459 m2
Rozdelením nehnute ností uvedeným spôsobom by mali pozemky, ktoré by nadobudlo
do výlu ného vlastníctva mesto o 12 m2 vä šiu výmeru ako je jeho spoluvlastnícky podiel
1/3 k celku z nehnute ností vedených na LV . 1468. Za vzniknutý rozdiel 12 m2 žiada
navrhovate ka finan nú náhradu.
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Návrh na uznesenie . 442/2005 - MZ
Mestské zastupite stvo v Hurbanove
SÚHLASÍ
so zrušením podielového spoluvlastníctva nehnute ností v k. ú. Hurbanovo, vedených
v katastri nehnute ností na Správe katastra v Komárne na liste vlastníctva . 1468 formou
reálnej de by nasledovne :
1. podielový spoluvlastník pod poradovým . 1 – Yvonne Tomenendal – Wollner,
bytom Rakúsko, Wien, Gassergasse 13-15/40 sa stane výlu nou vlastní kou
nehnute ností – pozemku, parcely . 593 – záhrada o výmere 249 m2 a pozemku,
parcely . 594 – záhrada o výmere 210 m2.
2. podielový spoluvlastník pod poradovým . 2 – Mesto Hurbanovo sa stane výlu ným
vlastníkom nehnute ností – pozemku, parcely . 599 – záhrada o výmere 103 m2,
pozemku, parcely . 600 – zastavaná plocha o výmere 56 m2 a pozemku, parcely .
603 – záhrada o výmere 88 m2 a zárove poskytne finan nú náhradu vo výške 55,Sk/m2 za vzniknutý rozdiel 12 m2 na celkovej výmere pozemkov.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo : za
proti
zdržal sa hlasovania

9
0
0

Vojtech Király, Komár anská 140, Hurbanovo – výpove nájomnej zmluvy.
Predkladá Ing. Helena Botlóová, zamestnanky a správneho oddelenia MsÚ.
Materiál je prílohou zápisnice.

Návrh na uznesenie . 443/2005 - MZ
Mestské zastupite stvo v Hurbanove
SÚHLASÍ
s ukon ením nájmu pozemku v k. ú. Hurbanovo – záhrady o výmere 74 m2 z parcely .
2894 a 2895 v areáli bytového domu na adrese Komár anská 138, 140 pre nájomcu
Vojtecha Királya, bytom Hurbanovo, Komár anská 140 v zmysle výpovede zo d a
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27. 7. 2005 ku d u 31. 1. 2006.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo : za
proti
zdržal sa hlasovania

9
0
0

Nguyen Van, G. Bethlena 32/30, Nové Zámky – žiados o pridelenie pozemku
do prenájmu.
Predkladá Ing. Helena Botlóová, zamestnanky a správneho oddelenia MsÚ.
Materiál je prílohou zápisnice.

Návrh na uznesenie . 444/2005 - MZ
Mestské zastupite stvo v Hurbanove
NESÚHLASÍ
s uzatvorením nájomnej zmluvy o do asnom užívaní pozemku na parcele . 71 v k. ú.
Hurbanovo so žiadate om Nguyen Van, bytom Nové Zámky, G. Bethlena 32/30 za ú elom
umiestnenia a prevádzkovania predajnej bunky.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo : za
proti
Ing. Hegyi, p. Jóba
zdržal sa hlasovania

7
0
2

Rudolf Poništ, Zelený Háj 78, Hurbanovo – žiados o prenájom st pov VO
Predkladá Ing. Helena Botlóová, zamestnanky a správneho oddelenia MsÚ.
Materiál je prílohou zápisnice.

Návrh na uznesenie . 445/2005 - MZ
Mestské zastupite stvo v Hurbanove
SÚHLASÍ
s uzatvorením nájomnej zmluvy o prenájme st pov verejného osvetlenia za ú elom
umiestnenia informa ných tabú – 2 ks v lokalitách vyzna ených na priloženej mapke so
žiadate om, Rudolfom Poništom, bytom Hurbanovo, Zelený Háj 78 za nájomnú cenu
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stanovenú v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Hurbanovo ( l. III, ods. 9), t.j.
1 000,- Sk/ks na rok s dobou nájmu 4 roky.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo : za
proti
zdržal sa hlasovania

9
0
0

Ing. Mikuláš Solár, Sládkovi ova 20/11, Hurbanovo – žiados o odpredaj
pozemku.
Predkladá Ing. Helena Botlóová, zamestnanky a správneho oddelenia MsÚ.
Materiál je prílohou zápisnice.
P. Ing. Mikuláš Solár požiadal žiados ou zo d a 15. 3. 2005 Mesto Hurbanovo
o odpredaj nehnute nosti v k. ú. Bohatá, pozemku, parcely . 1368 – ostatná plocha
o výmere 208 m2, ktorý je vo vlastníctve Mesta Hurbanovo. Predmetný pozemok je
vlastne prístupová cesta ku soške Rímskokatolíckej cirkvi na parcele 1369. Z uvedeného
dôvodu mestský úrad vyžiadal stanovisko cirkvi k prípadnému prevodu cesty do
vlastníctva fyzickej osoby. D a 11. 7. 2005 bolo stanovisko Rímskokatolíckej cirkvi,
Farnos Hurbanovo doru ené na mestský úrad, v ktorom cirkev oznamuje, že sochu
plánuje premiestni do areálu pri kostole Sv. Anny v Bohatej. Prístupová cesta tým stratí
svoj význam a jej prevod nie je obmedzený.
Primátor mesta navrhol odro i prejednanie žiadosti Ing. Mikuláša Solára
dovtedy, kým Rímskokatolícka cirkev nepremiestni sochu do areálu pri kostole Sv. Anny
v Bohatej.
Návrh p. primátora poslanci jednohlasne odsúhlasili.

Prospect, s.r.o., Podzámska 21, Nové Zámky – žiados o prenájom pozemkov.
Predkladá Ing. Helena Botlóová, zamestnanky a správneho oddelenia MsÚ.
Materiál je prílohou zápisnice.
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Návrh na uznesenie . 446/2005 - MZ
Mestské zastupite stvo v Hurbanove
NESÚHLASÍ
s uzatvorením nájomnej zmluvy na stavebné pozemky so žiadate om, firmou Prospect,
s.r.o., so sídlom v Nových Zámkoch, Podzámska 21.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo : za
proti
MUDr. Žingorová
zdržal sa hlasovania

8
0
1

Miestny spolok Slovenského erveného kríža, Hurbanovo – žiados
o bezplatné pridelenie miestnosti.
Predkladá Ing. Helena Botlóová, zamestnanky a správneho oddelenia MsÚ.
Materiál je prílohou zápisnice.

Návrh na uznesenie . 447/2005 - MZ
Mestské zastupite stvo v Hurbanove
SÚHLASÍ
s bezplatným pridelením nebytového priestoru v priestoroch Mestskej Polikliniky
Hurbanovo do užívania pre Miestny spolok Slovenského erveného kríža v Hurbanove.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo : za
proti
zdržal sa hlasovania

9
0
0

Okresný výbor Slovenského zväzu záhradkárov Komárno so sídlom v
Hurbanove, Ime ská 4, Hurbanovo - Bohatá - žiados o poskytnutie finan ného
príspevku.
Materiál je prílohou zápisnice.
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Návrh na uznesenie . 448/2005 - MZ
Mestské zastupite stvo v Hurbanove
SÚHLASÍ
s poskytnutím finan ného príspevku vo výške 5.000,- Sk pre Okresný výbor Slovenského
zväzu záhradkárov Komárno so sídlom v Hurbanove, Ime ská 4, Hurbanovo na vykrytie
výdavkov potrebných k organizovaniu sú aže v aranžovaní kvetov pre žiakov základných
škôl v Hurbanove.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo : za
proti
zdržal sa hlasovania

9
0
0

Henrieta Ilková, Šáradská 22/3, Hurbanovo
Janka Kuráková, Šáradská 22/4, Hurbanovo
– žiados o pred ženie nájomnej zmluvy
Materiály sú prílohou zápisnice.
P. Radošická oboznámila prítomných so stanoviskom sociálnej a bytovej komisie,
pod a ktorého doporu ujú nájomné zmluvy pred ži do doby, kým nebudú dokon ené
byty v bytovom dome - 16 b.j.

Návrh na uznesenie . 449/2005 - MZ
Mestské zastupite stvo v Hurbanove
a/ S Ú H L A S Í
s pred žením nájomnej zmluvy zo d a 29. 11. 2001 pre p. Henrietu Ilkovú, bytom
Hurbanovo, Šáradská 22/3, do termínu odovzdávania bytov v bytovom dome 16 b.j. na
ulici Malá.
b/ S Ú H L A S Í
s pred žením nájomnej zmluvy zo d a 21. 12. 2000 pre p. Janku Kurákovú, bytom
Hurbanovo, Šáradská 22/4, do do termínu odovzdávania bytov v bytovom dome 16 b.j. na
ulici Malá.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo : za

9
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proti
zdržal sa hlasovania

0
0

Helena Kalianková, Pavlov Dvor 31, 946 54 Baj – Obyvatelia mestskej asti
Pavlov Dvor - žiados o úhradu faktúry za pamätnú tabu u.
Materiál je prílohou zápisnice.

Návrh na uznesenie . 450/2005 - MZ
Mestské zastupite stvo v Hurbanove
SÚHLASÍ
s uhradením faktúry v sume 11.334,- Sk za pamätnú tabu u, ktorá bola vyhotovená
z príležitosti 60. výro ia pris ahovania sa prvých rodín z Pasiek do Pavlovho Dvora.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo : za
proti
zdržal sa hlasovania

9
0
0

K bodu 16/ - Diskusia
P. Jóba v mene obyvate ov ulíc Komenského a Nejedlého po akoval vedeniu
mesta za vyriešenie dlhodobého problému so slabou po ute nos ou miestneho rozhlasu.
Požiadal alej mestské zastupite stvo o doplnenie lenov dražobnej komisie
o chýbajúceho lena.
Primátor mesta navrhol ur i za lena dražobnej komisie Ing. Veresa,
zamestnanca MsÚ.

Návrh na uznesenie . 451/2005 - MZ
Mestské zastupite stvo v Hurbanove
SÚHLASÍ
s doplnením dražobnej komisie o jedného lena, Ing. Zoltána Veresa, vedúceho správneho
oddelenia Mestského úradu v Hurbanove.
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Z prítomných 9 poslancov hlasovalo : za
proti
Ing. Hegyi
zdržal sa hlasovania

8
0
1

K bodu 17/ - Záver
Nako ko program zasadnutia mestského zastupite stva bol vy erpaný, primátor
mesta Ladislav B a s t e r n á k sa po akoval prítomným za aktívnu ú as a ukon il
zasadnutie mestského zastupite stva.

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

Overovatelia :

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

MUDr. Darina Ž i n g o r o v á
Ing. Zoltán H e g y i

