Zápisnica z 29. zasadnutia Mestského zastupite stva v Hurbanove,
konaného d a 21. 12. 2005
-1-

Zápisnica
z 29. zasadnutia Mestského zastupite stva v Hurbanove,
ktoré sa konalo d a 21.
21. 12. 2005
2005
Rokovanie 29. zasadnutia Mestského zastupite stva v Hurbanove zahájil
p. Ladislav B a s t e r n á k, primátor mesta za ú asti 7 poslancov /prezen ná listina je
prílohou zápisnice/.
Ospravedlneníí :
Ospravedlnen

Neprítomní :
alší prítomní :

Georgína Radošická
Ing. Zoltán Hegyi
Marián Pastorek
Ladislav Uzsák
Ing. Adriana Kasášová, prednostka MsÚ
Ing. Edita Gogolová, vedúca finan ného oddelenia MsÚ

Primátor mesta Ladislav B a s t e r n á k predložil program rokovania.
Program rokovania :
1. Zahájenie, schválenie pracovných komisií a zapisovate ky
2. Interpelácia
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupite stva
4. Rozpo et mesta Hurbanovo na rok 2006
5. Zmena rozpo tu mesta Hurbanovo na rok 2005
6. Rozpo et školských zariadení v originálnej kompetencii mesta na rok 2006, ktoré sú
sú as ou škôl s právnou subjektivitou
7. Zmena rozpo tu škôl v zria ovate skej pôsobnosti Mesta Hurbanovo na rok 2005
8. Rozpo et Mestskej Polikliniky Hurbanovo
9. Rozpo et Mestského kultúrneho strediska na rok 2006
10. Návrh na vyradenie DHM, DDHM a OTE v roku 2005 z majetku Mesta Hurbanovo
11. Plán kontrolnej innosti hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo na rok 2006
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Záver
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Predložený program
jednomyse ne odsúhlasený.

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
Ing. Štefan S z o l g a y

Mandátová komisia :

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

Overovatelia :

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

Zapisovate ka :

Elena P i n k e o v á

Navrhnuté zloženie pracovných komisií bolo poslancami mestského zastupite stva
jednohlasne schválené.

K bodu 2/ - Interpelácia
Do interpelácie sa neprihlásil ani jeden z poslancov mestského zastupite stva.
K bodu 3/
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupite stva.
Kontrolu uznesení z predchádzajúcich zasadnutí mestského zastupite stva previedol
p. Mikuláš Ke kéš, zástupca primátora mesta.
Na 27. a 28. – mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupite stva v Hurbanove,
ktoré sa konali v d och 10. novembra a 14. decembra 2005 boli prijaté uznesenia od .
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452 po . 464.
V ukladacej asti uznesenia . 458/2005 – MZ mestské zastupite stvo uložilo hlavnému
kontrolórovi mesta Hurbanovo, Ing. Rudolfovi Stra iakovi previes kontrolu správnosti
vynaložených nákladov na obnovenie podlahovej krytiny nebytového priestoru na ul.
Konkolyho . 6. Kontrola bola vykonaná v zmysle uznesenia, boli porovnané faktura né
doklady za materiál a prácu so skutkovým stavom. Vynaložené finan né prostriedky na
obnovu podlahovej krytiny boli v súlade s prevedenými prácami.

K bodu 4/
rok
k 2006.
Rozpo et mesta Hurbanovo na ro
Predkladá Ing. Edita Gogolová, vedúca finan ného oddelenia MsÚ. Materiál je
prílohou zápisnice.
Ing. Gogolová poskytla krátke informácie o návrhu rozpo tu mesta Hurbanovo na rok
2006 :
Návrh rozpo tu mesta Hurbanovo na rok 2006 je zostavený na základe dostupných
informácií v ase jeho tvorby. Celková výška rozpo tovaných príjmov aj výdavkov je
67 630 tis. Sk. V predloženom návrhu sú rozpo tované predovšetkým vlastné príjmy
mesta a ich použitie. Rozpo ty na prenesené kompetencie budú zapracované až na základe
pokynov príslušných orgánov, ktoré pride ujú finan né prostriedky na tieto innosti.
Medzi vlastné príjmy mesta patrí príjem podielu na dani z príjmov fyzických osôb,
miestne dane a poplatky, správne poplatky, príjmy z prenájmu a pod.
Výdavková as rozpo tu sa lení na neinvesti né a investi né výdavky. Investi né
výdavky sú v celkovej výške 7 404 tis. Sk - sú to výdavky na výstavbu inžinierskych sietí,
nájomných bytov, výdavky na vypracovanie projektov, smerného územného plánu, na
nákup pozemkov a zariadení.
V oblasti neinvesti ných výdavkov sú vy íslené výdavky na krytie innosti
mestského úradu, mestskej polície, požiarnej ochrany, MsKS, klubov dôchodcov, CV ,
MŠ, alej výdavky na verejné osvetlenie, na zber a likvidáciu odpadu, na údržbu
miestnych komunikácií, verejnej zelene, televízneho káblového rozvodu, nebytových
priestorov a pod.
Podrobný rozpis všetkých príjmových a výdavkových položiek bol vyložený na
úradnej tabuli mesta, ako aj na internetovej stránke mesta na pripomienkové konanie, ale
do stanoveného termínu neboli doru ené na mestský úrad žiadne pripomienky k rozpo tu.
Primátor mesta v neprítomnosti Ing. Stra iaka, hlavného kontrolóra mesta požiadal
kéša, zástupcu primátora mesta, aby pre ítal stanovisko hlavného kontrolóra mesta
p. Ke kéša
Hurbanovo k rozpo tu mesta :
Pri vypracovaní návrhu rozpo tu sa postupovalo v rozsahu platných zásad
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zabezpe enia rozpo tového hospodárstva obcí a miest SR na rok 2006.
Bola splnená podmienka zverejnenia „Návrhu rozpo tu mesta Hurbanovo na rok
2006“ a to najmenej na 15 dní pred jeho schválením na úradnej tabuli Mestského úradu
v Hurbanove v zmysle § 9 ods. 2 zákona . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, aby sa
k nemu mohli vyjadri obyvatelia mesta Hurbanovo.
Mesto v súlade so zákonom . 583/2004 Z.z. o rozpo tových pravidlách územnej
samosprávy pod a § 7 povinne zostavilo rozpo et vyrovnaný.
Na základe tohto stanoviska hlavný kontrolór mesta Hurbanovo doporu il
poslancom Mestského zastupite stva v Hurbanove „Návrh vyrovnaného rozpo tu mesta
Hurbanovo na rok 2006“ schváli .

Návrh na uznesenie . 46
466
6/2005 - MZ
Mestské zastupite stvo v Hurbanove

1. S C H V A

UJE

rozpo et mesta Hurbanovo na rok 2006 pod a predloženého návrhu.

2. S Ú H L A S Í
s navýšením rozpo tu mesta, ako aj rozpo tových organizácií o štátne prostriedky na
financovanie prenesených kompetencií po doru ení príslušných prípisov (MF SR, krajský
úrad).
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo : za
proti
zdržal sa hlasovania

7
0
0

K bodu 5/
III. zmena rozpo tu mesta Hurbanovo na rok 2005.
Predkladá Ing. Edita Gogolová, vedúca finan ného oddelenia MsÚ. Materiál je
prílohou zápisnice.
Informácie o III. zmene rozpo tu mesta Hurbanovo podala Ing. Gogolová
Gogolová, vedúca
finan ného oddelenia MsÚ :
Predložený návrh III. zmeny rozpo tu obsahuje navýšenie rozpo tovaných príjmov
aj výdavkov v oblasti prenesených kompetencií na innos základných škôl a na stavebnú
innos .
alej obsahuje navýšenie príjmov z podielu na dani z príjmov fyzických osôb, dane
z nehnute ností, nájomného, správnych poplatkov a príjmov za vyseparované zložky
odpadu. Vo výdavkovej asti sa jedná o navýšenie v oblasti verejného osvetlenia, údržby
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strojov a zariadení, výstavby inžinierskych sietí k novej firme Nuritech, s. r. o., údržby
a rekonštrukcie školských budov a pod.
Podrobný súpis zmien v súlade s rozpo tovou klasifikáciou je v priložených
materiáloch.

Návrh na uznesenie . 467/2005 - MZ
Mestské zastupite stvo v Hurbanove

1. S C H V A

UJE

III. zmenu rozpo tu mesta Hurbanovo na rok 2005 pod a predloženého návrhu.

2. S Ú H L A S Í

s úpravou rozpo tu mesta na rok 2005, ako aj rozpo tových organizácií o finan né
prostriedky na základe pokynov financujúcich orgánov.

3. S C H V A

UJE

použitie prostriedkov fondu bývania na financovanie alších výdavkov mesta týkajúcich
sa výstavby nájomných bytov 24 b.j. a 16 b.j.
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo : za
proti
zdržal sa hlasovania

7
0
0

K bodu 6/
Rozpo et školských zariadení v originálnej kompetencii mesta na rok 2006, ktoré
sú sú as ou škôl s právnou subjektivitou.
Predkladá Ing. Edita Gogolová, vedúca finan ného oddelenia MsÚ. Materiál je
prílohou zápisnice.
Informácie oh adne rozpo tov školských zariadení, ktoré sú sú as ou škôl
s právnou subjektivitou na rok 2006 poskytla mestskému zastupite stvu Ing. Edita
Gogolová, vedúca finan ného oddelenia mestského úradu :
Návrh rozpo tu je zostavený na innosti, ktoré sú v súlade s programovým
vyhlásením vlády považované za originálne kompetencie, t. j. sú financované z vlastných
zdrojov mesta. Jedná sa o školské kluby, školské stravovanie a základnú umeleckú školu.
Hlavná innos základných škôl sa považuje za prenesenú kompetenciu a rozpo ty
jednotlivých škôl budú vypracované až na základe usmernenia vyšších orgánov
a pridelenej výšky dotácie.
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Návrhy rozpo tov na rok 2006 na originálne kompetencie pod a jednotlivých
školských zariadení a jednotlivých položiek rozpo tovej klasifikácie sú sú as ou daného
materiálu. Celková rozpo tovaná suma pozostáva z dotácie mesta, ako aj z použitia
vlastných finan ných prostriedkov školských zariadení. Výška dotácie je stanovená
v zmysle filozofie financovanie regionálneho školstva pod a zákona 597/2003 Z. z.
O financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších
zmien a doplnení. Rozpo et bol zostavený pod a po tu žiakov, detí, stravníkov
a prislúchajúcich normatívnych finan ných prostriedkov.
Ing. Szolgay uviedol, že komisia školstva prerokovala návrh rozpo tu školských
zariadení, ktoré sú sú as ou škôl s právnou subjektivitou na rok 2006 a podporuje
schválenie uznesenia.

Návrh na uznesenie . 46
468
8/2005 - MZ
Mestské zastupite stvo v Hurbanove

SCHVA

UJE

rozpo ty škôl na rok 2006 pre školské kluby, školské stavovanie a základnú umeleckú
školu pod a predloženého návrhu.
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo : za
proti
zdržal sa hlasovania

7
0
0

K bodu 7/
Zmena rozpo tu škôl v zria ovate skej pôsobnosti Mesta Hurbano
Hurbanovo
vo na rok 2005.
Predkladá Ing. Edita Gogolová, vedúca finan ného oddelenia MsÚ. Materiály
tvoria prílohu zápisnice.
Ing. Gogolová v krátkosti informovala poslancov o zmenách v rozpo toch škôl
v zria ovate skej pôsobnosti mesta na rok 2005.

Návrh na uzn
uznesenie
esenie . 469/2005
69/2005 - 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 7 poslancov hlasovalo : za
proti
zdržal sa hlasovania

7
0
0

K bodu 8/
Rozpo et Mestskej Polikliniky Hurbanovo na rok 2006.
Predkladá Ing. Ildikó Pavlíková, poverená riadením ekonomickej innosti MPH.
Materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Pavlíková v krátkosti oboznámila mestské zastupite stvo s návrhom rozpo tu
Mestskej Polikliniky Hurbanovo na rok 2006.

Návrh na uznesenie . 47
470
0/2005 - MZ
Mestské zastupite
zastupite stvo v Hurbanove

SCHVA

UJE

rozpo et Mestskej Polikliniky Hurbanovo na rok 2006 pod a predloženého návrhu.
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo : za
proti
zdržal sa hlasovania

7
0
0

K bodu 9/
Rozpo et Mestského kultúrneho strediska Hurbanovo na rok 2006.
Predkladá Margita Lelovi ová, poverená riadením MsKS. Materiál je prílohou
zápisnice.
P. Lelovi ová poskytla poslancom krátke informácie oh adne návrhu rozpo tu
Mestského kultúrneho strediska na rok 2006.

Návrh na uznesenie . 47
471
1/2005 - MZ
Mestské zastupite stvo v Hurbanove
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SCHVA

UJE

rozpo et Mestského kultúrneho strediska Hurbanovo na rok 2006 pod a predloženého
návrhu.
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo : za
proti
zdržal sa hlasovania

7
0
0

K bodu 10/
Návrh na vyradenie DHM, DDHM a OTE v roku 2005 z majetku Mesta
Hurbanovo.
Predkladá Ing. Edita Gogolová, vedúca finan ného oddelenia MsÚ. Materiál tvorí
prílohu zápisnice.

Návrh na uznesenie . 47
472
2/2005 - MZ
Mestské zastupite stvo v Hurbanove

SCHVA

UJE

návrh na vyradenie DHM, DDHM a OTE v roku 2005 z majetku mesta Hurbanovo pod a
predloženého návrhu.
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo : za
proti
zdržal sa hlasovania

7
0
0

K bodu 11/
Plán kontrolnej innosti hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo na rok 2006.
Predkladá Ing. Rudolf Stra iak, hlavný kontrolór mesta. Materiál je prílohou
zápisnice.

Návrh na uznesenie . 47
473
3/2005 - MZ
Mestské zastupite stvo v Hurbanove
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BERIE NA VEDOMIE
plán kontrolnej innosti hlavného kontrolóra mesta Hurbanovo na rok 2006.
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo : za
proti
zdržal sa hlasovania

7
0
0

K bodu 12/ - Rôzne
Jozef Kender – KENZEL, Ime . 830 – žiados o odkúpenie pozemkov.
Predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Materiál je
prílohou zápisnice.
Primátor mesta pre ítal stanovisko finan nej komisie k žiadosti, v ktorom komisia
súhlasí s odpredajom nehnute ností za cenu, ktorú ponúka žiadate vzh adom k tomu, že
p. Kender žiada o odpredaj pozemkov v areáli bývalého po nohospodárskeho družstva
kde už odkúpil stavby.
MUDr. Žingorová navrhla schváli pôvodný návrh mestského úradu, pod a ktorého
by mesto malo preda nehnute nosti za 150,- Sk/m2.
Návrh MUDr. Žingorovej ostatní prítomní poslanci neschválili.

Návrh na uznesenie . 47
474
4/2005 - MZ
Mestské zastupite stvo v Hurbanove

SÚHLASÍ
a) s odpredajom nehnute nosti v k. ú. Bohatá, vedenej v katastri nehnute ností na
Správe katastra v Komárne na liste vlastníctva 907, a to pozemku, parcely . 401 –
ostatná plocha o výmere 15 m2.
b) s odpredajom vlastníckeho podielu jedna polovica k celku na nehnute nostiach v k.
ú. Bohatá vedených v katastri nehnute ností na Správe katastra v Komárne na liste
vlastníctva . 2232, a to :
- pozemku, parcely . 397/2 – zastavaná plocha o výmere 238 m2
- pozemku, parcely . 397/3 – zastavaná plocha o výmere 210 m2
- pozemku, parcely . 402 – zastavaná plocha o výmere 8 m2
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- pozemku, parcely . 403 – zastavaná plocha o výmere 953 m2
- pozemku, parcely . 407/1 – zastavaná plocha o výmere 10 359 m2
- pozemku, parcely . 407/2 – zastavaná plocha o výmere 35 m2
- pozemku, parcely . 407/3 – zastavaná plocha o výmere 77 m2
- pozemku, parcely . 407/4 – zastavaná plocha o výmere 545 m2
- pozemku, parcely . 407/5 – zastavaná plocha o výmere 257 m2
- pozemku, parcely . 407/6 – zastavaná plocha o výmere 470 m2
- pozemku, parcely . 407/7 – zastavaná plocha o výmere 81 m2
- pozemku, parcely . 408 – zastavaná plocha o výmere 88 m2
- pozemku, parcely . 409 – zastavaná plocha o výmere 181 m2
- pozemku, parcely . 410 – zastavaná plocha o výmere 371 m2
- pozemku, parcely . 411 – zastavaná plocha o výmere 1 137 m2
- pozemku, parcely . 412 – zastavaná plocha o výmere 1 330 m2
c) s odpredajom vlastníckeho podielu sedem osmín k celku na nehnute nosti v k. ú.
Bohatá, vedenej v katastri nehnute ností na Správe katastra v Komárne, na liste
vlastníctva . 2231, a to pozemku, parcele . 397/1 – zastavaná plocha o výmere
4 989 m2 pod a geometrického plánu . 102/2005 zo d a 7. 11. 2005
do vlastníctva žiadate a Jozefa Kendera a manželky Moniky Kenderovej, rod.
Pastorekovej, trvale bytom Vodná . 830, Ime za kúpnu cenu 100,- Sk/m2, v splátkach do
konca augusta 2006 s tým, že prevod vlastníckeho práva sa uskuto ní po úhrade poslednej
splátky.
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo : za
proti
MUDr. Žingorová
zdržal sa hlasovania

6
0
1

Rodina Fesztyovcov
Fesztyovcov – žiados o uzatvorenie nájomnej zmluvy.
Predkladá Ing. Helena Botlóová, zamestnanky a správneho oddelenia MsÚ.
Materiál je prílohou zápisnice.
MUDr. Žingorová sa dotazovala, i by nebolo pre mesto výhodnejšie kúpi si
uvedený pozemok.
Primátor mesta informoval poslancov o tom, že rodina Fesztyovcov nie je ochotná
preda uvedenú nehnute nos , preto sa nájomná zmluva vyhotoví len na dobu 1 roka.
Uviedol, že po uplynutí doby nájmu sa problematika bude musie rieši inými spôsobmi.
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Návrh na uznesenie . 47
475
5/2005 - MZ
Mestské zastupite stvo v Hurbanove

SÚHLASÍ
a) s uzatvorením nájomnej zmluvy o do asnom užívaní pozemku o výmere cca 1 38
16 m2 z pozemku v k. ú. Hurbanovo, vedeného v katastri nehnute ností na Správe
katastra v Komárne na liste vlastníctva . 2389, a to parcely . 1334 – orná pôda
o výmere 2 26 46 m2, na ktorom sa nachádza cvi né športové ihrisko a ktorý je vo
vlastníctve rodiny Fesztyovej. Nájomná cena 5,- Sk/m2 na rok, doba nájmu 1 rok.
b) s vyplatením nájomného spätne na 2 roky dozadu vo výške 5,- Sk/m2 na rok.
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo : za
proti
zdržal sa hlasovania

7
0
0

Prenájom po nohospodárskej pôdy.
Predkladá Ing. Helena Botlóová, zamestnanky a správneho oddelenia MsÚ.
Materiál je prílohou zápisnice.

Návrh na uznesenie . 47
476
6/2005 - MZ
Mestské zastupite stvo v Hurbanove

SÚHLASÍ
s uzatvorením nájomnej zmluvy o prenájme po nohospodárskej pôdy v k. ú. Hurbanovo
v celkovej výmere 8 54 97 m2 so spolo nos ou Výskumný ústav zeleninársky, s.r.o. so
sídlom Andovská 6, Nové Zámky za nájomnú cenu 2 200,- Sk/ha na rok. Doba nájmu 4
hospodárske roky.
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo : za
proti
zdržal sa hlasovania

7
0
0

Prenájom po nohospodárskej pôdy.
Predkladá Ing. Helena Botlóová, zamestnanky a správneho oddelenia MsÚ.
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Materiál je prílohou zápisnice.

Návrh na uznesenie . 47
477
7/2005 - MZ
Mestské zastupite stvo v Hurbanove

SÚHLASÍ
s uzatvorením nájomnej zmluvy o prenájme po nohospodárskej pôdy v k. ú. Bohatá
v celkovej výmere 4 40 68 m2 so spolo nos ou AGROCOOP, a.s. Ime so sídlom Hlavná
54, Ime za nájomnú cenu 2 200,- Sk/ha na rok. Doba nájmu 4 hospodárske roky
s uplatnením požiadavky zaplatenia nájomného za užívanie pôdy spätne na 2 roky
dozadu.
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo : za
proti
zdržal sa hlasovania

7
0
0

Alžbeta Cibulková, Sládkovi ova 12/9, Hurbanovo – žiados o odpre
odpredaj
daj pozemku
na garáž.
Predkladá Ing. Helena Botlóová, zamestnanky a správneho oddelenia MsÚ.
Materiál je prílohou zápisnice.

Návrh na uznesenie . 478/2005
78/2005 - MZ
Mestské zastupite stvo v Hurbanove

SÚHLASÍ
s odpredajom nehnute nosti v k. ú. Bohatá, vedenej v katastri nehnute ností na Správe
katastra v Komárne na liste vlastníctva . 907, a to pozemku, parcely . 1473/10 –
zastavaná plocha o výmere 18 m2 do vlastníctva žiadate ov, Alžbety Cibulkovej
a manžela Štefana Czibulku, bytom Sládkovi ova 12/9, Hurbanovo za kúpnu cenu 150,Sk/m2. Poplatky spojené s prevodom nehnute nosti hradí kupujúci.
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo : za
proti
zdržal sa hlasovania

7
0
0
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Róbert a Drahoslava Výbochoví, Pivovarská 34, Hurbanovo – žiados o odpredaj
pozemku na garáž.
Predkladá Ing. Helena Botlóová, zamestnanky a správneho oddelenia MsÚ.
Materiál je prílohou zápisnice.

Návrh na uznesenie . 479/2005 - MZ
Mestské zastupite stvo v Hurbanove

SÚHLASÍ
s odpredajom nehnute nosti v k. ú. Bohatá, vedenej v katastri nehnute ností na Správe
katastra v Komárne na liste vlastníctva . 907, a to pozemku, parcely . 1473/9 –
zastavaná plocha o výmere 18 m2 do vlastníctva žiadate ov, Róberta Výbocha
a manželky, Drahoslavy Výbochovej, bytom Pivovarská 34, Hurbanovo za kúpnu cenu
150,- Sk/m2. Poplatky spojené s prevodom nehnute nosti hradí kupujúci.
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo : za
proti
zdržal sa hlasovania

7
0
0

Vojtech Feke a manželka Mária Feke ová, Pribetská 67, Hurbanovo – žiados
o výmenu ornej pôdy za stavebný pozemok.
Predkladá Ing. Helena Botlóová, zamestnanky a správneho oddelenia MsÚ.
Materiál je prílohou zápisnice.
Primátor mesta navrhol odro i prejednanie žiadosti dovtedy, kým vedenie mesta
neprejedná uvedenú problematiku so žiadate mi.
Návrh p. primátora poslanci jednohlasne schválili.

Stredná priemyselná škola stavebná, Konkolyho 8, Hurbanovo – žiados o finan nú
podporu projektu.
projektu.
Materiál je prílohou zápisnice.
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Ing. Szolgay oboznámil prítomných so stanoviskom komisie školstva, ktorá
doporu uje schváli finan ný príspevok na podporu uvedeného projektu.

Návrh na uznesenie . 48
480
0/2005 - MZ
Mestské zastupite stvo v Hurbanove

SÚHLASÍ
s poskytnutím finan ného príspevku vo výške 20.000,- Sk pre Strednú priemyselnú školu
stavebnú v Hurbanove na podporu projektu „Digitálne štúrovstvo na školách“.
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo : za
proti
zdržal sa hlasovania

7
0
0

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Nesvady, fília
Hurbanovo – Bohatá – žiados o poskytnutie finan ného príspevku.
Materiál je prílohou zápisnice.
Primátor mesta navrhol uvedenú žiados neprerokova , nako ko mestské
zastupite stvo poveruje pridelením finan ných príspevkov každý rok komisiu športu
a kultúry.
MUDr. Žingorová navrhla ur i nejaké pravidlo, pod a ktorého by sa pride ovali
finan né príspevky jednotlivým cirkvám. Navrhla zisti po et príslušníkov jednotlivých
cirkví a príspevky pride ova pod a zistených skuto ností.
Primátor mesta súhlasil s návrhom MUDr. Žingorovej.
p. Ke kéš navrhol prija uznesenie, ktorým by mestské zastupite stvo poverilo
komisiu športu a kultúry pride ovaním finan ných prostriedkov.

Návrh na uznesenie . 48
481
1/2005 - MZ
Mestské zastupite stvo v Hurbanove

POVERUJE
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komisiu športu a kultúry s vypracovaním návrhu na rozdelenie finan ných prostriedkov
pre zaregistrované neziskové organizácie na najbližšie zasadnutie mestského
zastupite stva.
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo : za
proti
zdržal sa hlasovania

7
0
0

Ob ianske združenie LUNGODROM, Úzka 22, Hurbanovo – žiados o poskytnutie
finan ného príspevku a žiados o prenájom nebytových priestorov.
Materiály sú prílohou zápisnice.
P. Róbert Ková , zástupca ob ianskeho združenia LUNGODROM informoval
prítomných o zaregistrovaní ob ianskeho združenia na Ministerstve vnútra SR
a oboznámil mestské zastupite stvo s hlavnými cie mi združenia. Uviedol, že združenie
by chcelo zlepši životnú, vzdelanostnú, kultúrnu a sociálnu úrove rómskych obyvate ov
v Hurbanove. Jedným najdôležitejším cie om je otvorenie materskej škôlky pre rómske
deti.
Primátor
Primátor mesta ako aj poslanci mestského zastupite stva uvítali myšlienku
zlepšenia životnej a vzdelanostnej úrovne rómskych obyvate ov a vyjadrili svoju podporu
k innosti ob ianskeho združenia v každom smere. Žiadali však plán aktivít ob ianskeho
združenia, menoslov lenov ob ianskeho združenia s po tom lenov ako aj podrobný
rozpis žiadaných finan ných prostriedkov ako aj kancelárskych i iných potrieb a uvies
ú el ich využitia.

Irena Annušová, Šáradská 24, Hurbanovo – žiados o pred ženie nájomnej zmluvy.
zmluvy.
Materiál je prílohou zápisnice.

Návrh na uznesenie . 48
482
2/2005 - MZ
Mestské zastupite stvo v Hurbanove

SÚHLASÍ
s pred žením nájomnej zmluvy zo d a 11. 12. 2002 pre p. Irenu Annušovú, bytom
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Hurbanovo, Šáradská 24, do do termínu odovzdania bytov v bytovom dome 16 b.j. na
ulici Malá.

Z prítomných 7 poslancov hlasovalo : za
proti
zdržal sa hlasovania

7
0
0

MsBP a P – Mestský bytový podnik a adová plocha, s.r.o., Záhradnícka 69,
Hurbanovo – žiados o poskytnutie mimoriadneho finan ného príspevku.
Materiál je prílohou zápisnice.

Návrh na uznesenie . 48
483
3/2005 - MZ
Mestské zastupite stvo v Hurbanove

SÚHLASÍ
s poskytnutím mimoriadneho finan ného príspevku v sume 60.000,- Sk pre spolo nos
MsBP a P – Mestský bytový podnik a adová plocha, s.r.o.
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo : za
proti
zdržal sa hlasovania

7
0
0

PIGSERVIS, s.r.o., Vík 9, Hurbanovo
Materiál je prílohou zápisnice.
Poslanci mestského zastupite stva dospeli k názoru, že vzh adom k tomu, že
o uvedenom materiály boli dostato ne informovaní už na predchádzajúcom zasadnutí
mestského zastupite stva, na ktorom prijali uznesenie oh adne uzatvorenia nájomnej
zmluvy na uvedený po nohospodársky pozemok, svoje stanovisko k uvedenej žiadosti
nemenia.

Primátor mesta požiadal prítomných poslancov o doplnenie programu v bode
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rôznom o žiados spolo nosti M.P.S. MARTAN, s.r.o. o odpredaj nehnute ností vo
vlastníctve mesta, o schválenie spolufinancovania projektu samospráv NSK
a o schválenie organiza nej štruktúry mestského úradu a školských zariadení v originálnej
pôsobnosti mesta. Poslanci s doplnením programu jednohlasne súhlasili.

s.r.o.,, Pribetská 3082, Hurbanovo – žiados
M.P.S. MARTAN, s.r.o.
nehnute ností vo vlastníctve mesta.

o odpredaj

Primátor mesta informoval mestské zastupite stvo o žiadosti spolo nosti M.P.S.
MARTAN, s.r.o., ktorá žiada odpredaj nehnute ností v Pavlovom Dvore, cez ktoré vedie
po ná cesta. Spolo nos má záujem vybudova na predmetných nehnute nostiach
spevnenú komunikáciu slúžiacu na prístup k pri ahlým pozemkom. P. primátor však
navrhol žiados prejedna až po zistení skuto ností, i sa so zámerom spolo nosti na
predmetných pozemkoch po íta v pripravovanom smernom územnom pláne mesta.
Spolufinancovanie projektu samospráv Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Predkladá Ing. Ján Bahorec, vedúci oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ.
84/2005
/2005 - MZ
Návrh na uznesenie . 4484
84
Hurbanove
nove
Mestské zastupite stvo v Hurba

SCHVA

UJE

spolufinancovanie projektu samospráv Nitrianskeho samosprávneho kraja, priorita . 2
Environmentálna infraštruktúra,
infraštruktúra opatrenie . 2.3 Zlepšenie a rozvoj infraštruktúri
odpadového hospodárstva s názvom projektu „Hurbanovo skládka T
TKO
KO – rekultivácia
skládky“ vo výške 5% z celkových nákladov projektu.
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo : za
proti
zdržal sa hlasovania

Organiza ná štruktúra Mestského úradu v Hurbanove.
Predkladá Ing. Adriana Kasášová, prednostka MsÚ.

7
0
0
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85/2005
/2005 - MZ
Návrh na uznesenie . 4485
85
Mestské zastupite stvo v Hurbanove

SCHVA

UJE

Organiza nú štruktúru Mestského úradu v Hurbanove pod a predloženého návrhu.
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo : za
proti
zdržal sa hlasovania

7
0
0

Organiza ná štruktúra školských zariadení v originálnej pôsobnosti Mesta
Hurbanovo.
Predkladá Ing. Adriana Kasášová, prednostka MsÚ.
86/2005
/2005 - M
MZ
Z
Návrh na uznesenie . 4486
86
Mestské zastupite stvo v Hurbanove

SCHVA

UJE

Organiza nú štruktúru školských zariadení v originálnej pôsobnosti Mesta Hurbanovo
pod a predloženého návrhu.
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo : za
proti
zdržal sa hlasovania

7
0
0

Primátor mesta požiadal mestské zastupite stvo o schválenie vypísania výberového
konania na obsadenie funkcie riadite a Domova penzión pre dôchodcov a domova
dôchodcov v Hurbanove. Svoju žiados odôvodnil tým, že vo všetkých zariadeniach
v zria ovate skej pôsobnosti mesta prebehli výberové konania na obsadenie funkcie
riadite ov a z toho dôvodu by bolo správne, aby z dôvodu zabezpe enia odborného
riadenia aj tohto zariadenia bolo vypísané výberové konanie na obsadenie funkcie
riadite a.
87/2005
/2005 - MZ
Návrh na uznesenie . 4487
87
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Mestské zastupite stvo v Hurbanove

SCHVA

UJE

vypísanie výberového konania na obsadenie funkcie riadite a Domova penzión pre
dôchodcov a domova dôchodcov v Hurbanove, so sídlom Sládkovi ova 30, Hurbanovo.
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo : za
proti
zdržal sa hlasovania

7
0
0

K bodu 13/ - Diskusia
Ing. Szolgay v diskusii informoval prítomných o tom, že na Strednom odbornom
u ilišti po nohospodárskom sa plánuje s otvorením nultého ro níka pre vzdelanostne
slabších študentov.
K bodu 7/ - 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 na
zasadnutí ako aj za celoro nú prácu poslancov aj zamestnancov mestského úradu.
Prítomným a cez televíziu aj obyvate om mesta poprial príjemné viano né sviatky
strávené v kruhu najbližších, do nového roku ve a zdravia, š astia a mnoho pracovných
a osobných úspechov.

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
Mgr. Gyula V e s z e l e i

