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Z á p i s n i c a 
 

z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,  
ktoré sa konalo dňa 1. 2. 2007 

 
Rokovanie  2. zasadnutia  Mestského  zastupiteľstva v Hurbanove zahájila                    

JUDr. Margita Z e m k o v á, primátorka  mesta  za účasti  11 poslancov (prezenčná 
listina je prílohou zápisnice). Zároveň privítala aj prítomných občanov mesta. 
 
Ďalší prítomní :  Ing. Adriana Kasášová, prednostka úradu 
   Ing. Rudolf Stračiak, hlavný kontrolór mesta 
   Ing. Edita Gogolová, vedúca finančného oddelenia MsÚ 
   Ing. Zoltán Veres, vedúci správneho oddelenia 
                              Františka Jezsóová, konateľka MsBP a ĽP 
                              Ladislav Žemlovič, konateľ MsVaK 
                              Milan Juhász, poverený náčelník MsP 
                              MUDr.Gabriel Ginzery  

                                                  
Primátorka mesta JUDr. Margita Z e m k o v á predložila program rokovania.  

  
Program  rokovania : 

1. Zahájenie, schválenie pracovných komisií a zapisovateľky 
2. Interpelácia 
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 
4. Žiadosť MEDIGI, s.r.o.  o príspevok na prevádzkovanie LSPP 
5. Žiadosť Súkromnej špeciálno – pedagogickej poradne, Komárňanská č. 42, 

Hurbanovo o pridelenie finančných prostriedkov 
6. Správa o plnení plánu práce hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo za rok 2006 
7. Správa o činnosti Mestskej polície Hurbanovo za rok 2006 
8. Vymenovanie členov výberovej komisie na obsadenie funkcie riaditeľa Domova 

penzión pre dôchodcov a domova dôchodcov v Hurbanove 
9. Schválenie členov komisií zriadených pri Mestskom zastupiteľstve v Hurbanove 

na volebné obdobie 2006-2010 
10. Delegovanie zástupcov mesta Hurbanovo do rád škôl a školských zariadení 
11. Zmena v Zakladateľskej listine obchodnej spoločnosti MsVaK s.r.o. Hurbanovo 
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12. Mandátna zmluva o prevádzkovaní verejného osvetlenia a mestského rozhlasu v 

Hurbanove 
13. Žiadosť MsBP a ĽP s.r.o. o zníženie povinnej platby pre MsÚ Hurbanovo za 

bytový dom na ul. Šáradskej 22, Hurbanovo 
14. Žiadosť MsBP a ĽP s.r.o. o zvýšenie platieb nájomného pre bytové domy na ul. 

Šáradskej 24 a ul. Sládkovičovej 34, 36, Hurbanovo 
15. Rôzne 
16. Diskusia 
17. Záver 
 
Primátorka mesta požiadala prítomných o rozšírenie programu: 

        15. Návrh  kandidátov do správnej a dozornej rady MŠK v Hurbanove  
Body 15., 16. a 17. sa posúvajú. 
Faktickou poznámkou vystúpil p. Kečkéš. Dotazoval sa o zápisnici z ustanovujúceho 
zasadnutia a uznesení, nakoľko aj on je  overovateľom. P. primátorka bude  na tento 
dotaz odpovedať v diskusii.   

 
        Predložený program rokovania bol poslancami mestského zastupiteľstva 
jednomyseľne schválený. 
 
K bodu 1/ 
  
         Primátorka mesta predložila návrh na zloženie pracovných komisií 
a zapisovateľky. 
Návrhová komisia :                         Mgr. Gyula  V e s z e l e i 
                                                           Ladislav  F e k e t e 
                                                           Mgr. László D e m e                       
                                                                                          
Mandátová komisia :                       Ing. Štefan  S z o l g a y            
                                                           PaedDr. Gabriella  K e s z e g  
                                                           Anna Ž i g o v á  
                                                                                                                                                                    
Overovatelia :            Mgr. Peter  Č e r v e n á k 
                                                            Ing. Attila  S z o l g a y   
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Zapisovateľka :                                 Darina   M é s á r o š o v á 
       Navrhnuté zloženie pracovných komisií bolo poslancami mestského zastupiteľstva 
jednohlasne schválené. 
 
K bodu 2/  - Interpelácia 
 
 Do interpelácie sa prihlásil p. Kečkéš. Podal námietku ohľadne vedenia 
ustanovujúceho zasadnutia, nedisciplinovanosti prítomných. Požiadal o dodržiavanie 
rokovacieho poriadku. P. primátorka informovala prítomných, že na ustanovujúce 
zasadnutie MZ boli pozvaní občania mesta. Odstupujúci primátor počítal s účasťou cca 
150 občanov, pre ktorých objednal občerstvenie v hodnote 16 000,- Sk. P. primátorka 
ďalej zdôraznila, že rokovací poriadok MZ dodržiava a pripomenula poslancom, že na 
ustanovujúcom MZ niekoľkokrát upozornila prítomných občanov na dodržiavanie 
disciplíny, aby nenarúšali plynulý priebeh rokovania zastupiteľského zboru. Poprosila 
zvolených poslancov o spoluprácu v ďalšom rozvoji mesta.  
 
K bodu 3/ 
 

 Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva. 

 Ukladaciu časť malo uznesenie č. 5, kde bola daná úloha predsedom komisií. Táto úloha 
bola splnená.  
 
K bodu 4/ 
 
 Žiadosť MEDIGI, s.r.o. o príspevok na prevádzkovanie LSPP 
 Predkladá MUDr. Gabriel Ginzery. Materiál je prílohou zápisnice. 

 
- MUDr. Ginzery – oboznámil prítomných so situáciou prevádzkovania Lekárskej služby 
prvej pomoci (ďalej len LSPP) v meste Hurbanovo. Poukázal na nedostatok  finančných 
prostriedkov na chod LSPP a to položka príjmov vo výške cca 75 tis. Sk + 25 tis. Sk 
(prísľub Všeobecnej zdravotnej poisťovne na uzatvorenie zmluvy) t.j. spolu 100 tis. Sk 
nepostačí na položku výdavkov, ktoré sú cca 110 tis. Sk. Tieto sumy sú kalkulované 
z výsledkov v mesiaci december 2006. Z uvedeného dôvodu sa predložila žiadosť 
o poskytnutie finančných prostriedkov, aby mohla byť LSPP ďalej prevádzkovaná. 
 - p. Kečkéš – upresnil niektoré tvrdenia MUDr. Ginzeryho. Čo sa týka odpustenia platieb 
za prenájom nebytových priestorov, nie je to v kompetencii mestského zastupiteľstva, 
nakoľko prevádzkovateľom je firma Aliatros s.r.o. Bratislava. Na vykonávanie činnosti 
LSPP Poliklinika  Hurbanovo nespĺňala toho času kritériá príslušných predpisov 
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o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Bývalé vedenie mesta  bolo toho času nápomocné 
pri vybavovaní licencie na uvedenú činnosť a pri jednaniach nebola reč o dotácii LSPP zo 
strany mesta.   
- p. Radošická - dotazovala  sa ohľadne počtu obyvateľov, ktorý využívajú LSPP, ďalej  
sa pýtala, či pred zahájením činnosti nebol urobený finančný prepočet. P. poslankyňa 
vyslovila obavy, ak na LSPP mestské zastupiteľstvo pridelí fin. prostriedky, či o ne 
nebudú žiadať aj ostatní lekári.       
- MUDr. Ginzery   - služba LSPP nie je o vyťaženosti, keď službukonajúci lekár zachráni 
počas služby len jeden život, už sa LSPP oplatí prevádzkovať. Na otázku, či bol urobený 
prepočet odpovedal, že nebolo času, nakoľko sa musel rýchlo rozhodnúť, či LSPP 
prevádzkovať alebo nie. Jeho rozhodnutie bolo áno, lebo chcel pomôcť obyvateľom mesta 
a jeho okolia.  Čo sa týka požiadavky ostatných lekárov o finančné prostriedky, MZ 
nemusí mať obavy, nakoľko ostatní lekári vykonávajú činnosť v rámci privatizácie.  
V prípade nepridelenia finančných prostriedkov bude musieť činnosť LSPP ukončiť. 
- p. Žigová -  jedná  sa  hlavne  o zdravie  ľudí  a preto  je nutné podporiť prevádzkovanie    
LSPP. 
- Mgr. Červenák – súhlasí s tvrdením, že odpustenie nájmu nie je v kompetencii MZ.   
Dotazoval  sa,  či  by  nebolo možné počkať cca mesiac, keby sa už mohlo bližšie vyčísliť     
presne  koľko  je  potrebných  finančných  prostriedkov  na  činnosť,  prípadne sa dospeje    
k záveru, že výpomoc ani nie je potrebná.     
- JUDr. Zemková – informovala prítomných o stretnutí so zástupcami firmy Aliatros  
s.r.o., kde sa hovorilo aj o požiadavke MUDr. Ginzeryho  o odpustenie nájomného pre 
LSPP. 
- p. Kečkéš –  poznamenal,  že nakoľko  bolo  viac  záujemcov  o  prevádzkovanie LSPP     
MUDr. Ginzery sa zaviazal prevádzať túto činnosť a tak ho aj bývalé vedenie podporilo.   
- Ing. Hegyi -  vyjadril podporu potreby prevádzkovať LSPP; požiadal MUDr. Ginzeryho  
o  doplnenie  žiadosti  o  finančný  prepočet.  Po  vyčíslení  žiadaných  prostriedkov  sa   
rozhodne o ich pridelení príp. nepridelení. Navrhuje žiadosť doplniť a odročiť na ďalšie  
zasadnutie MZ. 
 
Za odročenie žiadosti z prítomných 11 poslancov hlasovalo :    
                                                                         za                                                 7 
                            proti                                             0 
Mgr. Červenák, p. Kečkéš, PaedDr. Keszeg,   zdržali sa hlasovania                   4 
p. Žigová 

 

K bodu 5/ 
  
        Žiadosť Súkromnej špeciálno – pedagogickej poradne, Komárňanská č. 42, 
Hurbanovo o pridelenie finančných prostriedkov 
 Predkladá Mgr. Judita Mišáková, zriaďovateľ SŠPP. Materiál je prílohou zápisnice. 
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- Ing. Szolgay Š. – nakoľko na dnešnom zasadnutí budú schvaľované komisie pri MZ 
navrhuje žiadosť odročiť, aby k nej mohla zaujať stanovisko komisia školstva a 
vzdelávania  
- p. Kečkéš – navrhuje požiadať riaditeľov škôl o potvrdenie presného počtu žiakov, 
ktorým sa poskytuje špeciálna pedagogická poradňa. 
- Ing. Stračiak – navrhuje prideliť zálohu, nakoľko už prebehli jednania ZMOS , kde na 
túto činnosť už vláda vyčlenila zálohové platby a mesto by ich malo obdržať. 
- I. Szolgay Š. – súhlasí s pridelením zálohy, no požaduje žiadosť doplniť o zakladateľskú 
listinu poradne, stanovisko riaditeľov škôl k činnosti, ako aj súhlas rodičov žiakov, 
ktorým sa poskytuje pomoc v tejto oblasti. 
- Ing. Hegyi – navrhuje prideliť zálohu vo výške 1/12 z predpokladanej dotácie t. j. 
15.000,- Sk 
  

Návrh na uznesenie č. 11/2007 - MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  

 
S C H V A Ľ U J E  
pridelenie zálohy pre činnosť  Súkromnej špeciálno – pedagogickej poradne, 
Komárňanská č. 42, Hurbanovo vo výške 15.000,- Sk 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo :  za                                                11 

  proti                                             0 
                                                                zdržal sa hlasovania                     0 
 
K bodu 6/  

 
   Správa o plnení plánu práce hlavného kontrolóra mesta Hurbanovo za rok 2006 

 Predkladá Ing. Rudolf Stračiak, hlavný kontrolór mesta. Materiál je prílohou 
zápisnice. 
- Ing. Szolgay Š.- dotazoval sa ohľadne odpisov v školských zariadeniach 
  

Návrh na uznesenie č. 12/2007 - MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
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S C H V A Ľ U J E   
správu o plnení plánu práce hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo za rok 2006 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo :    za                                                11 

    proti                                             0 
                                                                  zdržal sa hlasovania                     0 
K bodu 7/ 

 
Správa o činnosti Mestskej polície Hurbanovo za rok 2006 

      Predkladá Milan Juhász, poverený náčelník MsP Hurbanovo. Materiál je prílohou 
zápisnice. 

 
Návrh na uznesenie č. 13/2007 - MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  

 
B E R I E    N A    V E D O M I E 
správu o činnosti Mestskej polície Hurbanovo za rok 2006 
 
Z prítomných  11 poslancov hlasovalo :   za                                               11   

    proti                                             0 
                          zdržal sa hlasovania                    0 

 
K bodu 8/  

 
Vymenovanie členov výberovej komisie na obsadenie funkcie riaditeľa Domova 

penzión pre dôchodcov a domova dôchodcov v Hurbanove 
      Predkladá JUDr. Margita Zemková, primátorka mesta – návrh č. 1. Materiál je 
prílohou zápisnice. 
-  Mgr. Červenák – navrhol rozšírenie komisie o členov p. Radošickú a p. Žigovú – svoj    
návrh vzal späť. 
-  p. Kečkéš – navrhuje nasledovné zloženie komisie – návrh č. 2  
     predseda: Ing. Adriana Kasášová 
     členovia: Ing. Štefan Szolgay , Georgína Radošická, Ing. Jozefína Vlčková, Mária   
                     Farkašová                                                  
Prítomní hlasovali o oboch návrhoch: 
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Hlasovanie o návrhu č. 1: 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo :   
                                                                               za                                                 0 
Mgr. Červenák, p. Radošická, Mgr. Veszelei,       proti                                             4 
Ing. Szolgay Š. 

Ing. Hegyi, Mgr. Deme, p. Fekete,                        zdržali sa hlasovania                    7 
p. Kečkéš, PaedDr. Keszeg, Ing. Szolgay A.,  

p. Žigová                                                                    
 
Hlasovanie o návrhu č. 2: 

Návrh na uznesenie č. 14/2007 - MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  

 
S C H V A Ľ U J E   
vymenovanie členov výberovej komisie na obsadenie funkcie riaditeľa Domova penzión 
pre dôchodcov a domova dôchodcov v Hurbanove v nasledovnom zložení: 
predseda: Ing. Adriana Kasášová 
členovia:  Ing. Štefan Szolgay , Georgína Radošická, Ing. Jozefína Vlčková,  
                 Mária Farkašová                                                  
 Z prítomných 11 poslancov hlasovalo :                za                                                 7 
                                                                                proti                                             0 
Mgr. Červenák, p. Žigová, p. Radošická,               zdržali sa hlasovania                   4 
Ing. Szolgay Š. 

 
K bodu 9/  
 
        Schválenie členov komisií zriadených pri Mestskom zastupiteľstve v Hurbanove 
na volebné obdobie 2006-2010 
        Predkladajú jednotliví predsedovia komisií pri MZ v Hurbanove. Materiály sú 
prílohami zápisnice. 
- p. Radošická – požiadala prítomných o rozšírenie sociálnej, bytovej a zdravotnej 
komisie na počet členov 7, nakoľko sa jedná o komisiu s viacerými okruhmi zamerania 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo :    za                                               11 

    proti                                             0 
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                                                                  zdržal sa hlasovania                     0 
  

Návrh na uznesenie č. 15/2007 - MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  

 
S C H V A Ľ U J E 
členov komisií zriadených pri Mestskom zastupiteľstve v Hurbanove na volebné obdobie 
2006-2010 podľa predloženého návrhu 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo :   za                                                11 

    proti                                             0 
                                                        zdržal sa hlasovania                     0 

 
Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia predložil návrh o rozšírenie komisií o komisiu 

pre verejnú dražbu v nasledovnom zložení: Ing. Attila Szolgay, Mgr. Peter Červenák, 
Mikuláš Kečkéš, Margita Lelovičová, Ing. Zoltán Veres, Ing. Edita Gogolová 
  

Návrh na uznesenie č. 16/2007 - MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  

 
S C H V A Ľ U J E 
členov komisie pre verejnú dražbu zriadenú pri Mestskom zastupiteľstve v Hurbanove na 
volebné obdobie 2006-2010 podľa predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo :   za                                                10 

    proti                                             0 
Ing. Szolgay A.                                          zdržal sa hlasovania                     1 
 
K bodu 10/  

 
Delegovanie zástupcov Mesta Hurbanovo do rád škôl a školských zariadení 

        Predkladá Mrg. Katarína Valachová, referentka na úseku školstva. Materiál tvorí 
prílohu zápisnice. 
- p. Kečkéš – navrhol prijať uznesenie s novým znením a už prijaté uznesenia zrušiť. 
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Návrh na uznesenie č. 17/2007 - MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  

 
a/ R U Š Í 
uznesenia č. 228/2004- MZ,  411/2005-MZ a 419/2005-MZ 

 
b/ S C H V A Ľ U J E     
delegátov Mesta Hurbanovo do rád škôl a školských zariadení nasledovne: 

- v Základnej škole, Nám. Konkolyho č. 2, Hurbanovo   
      Ing. Zoltána Hegyiho, Ladislava Feketeho a Annu Žigovú 
- v Základnej škole s materskou školou Á. Fesztyho s vvjm, Feszty Árpád Alapiskola 

és Óvoda Hurbanovo, Športová č. 7 
     Mikuláša Kečkéša, PaedDr. Gabriellu Keszeg a Ing. Štefana Szolgayho 
- v Základnej umeleckej škole, Komárňanská č. 116, Hurbanovo  

           Mgr. László Demeho  
- v Materskej škole, ul. Nový diel č. 50, Hurbanovo  

           Mgr. Petra Červenáka, Georgínu Radošickú a Annu Žigovú 
- v Špeciálnej základnej škole, Zelený Háj č. 157, Hurbanovo  

Mgr. Petra Červenáka 
- v Špeciálnej základnej škole s vjm Hurbanovo, ul. Komárňanská č. 42 

Ladislava Feketeho 
- v Centre voľného času Hurbanovo, Novozámocká č. 10, Hurbanovo  

PaedDr. Gabriellu Keszeg a Mgr. Rolanda Hulku 
- v Strednej priemyselnej škole stavebnej Hurbanovo, ul. Konkolyho č. 8    

Ing. Zoltána Hegyiho 
- v Strednom odbornom učilišti poľnohospodárskom Hurbanovo, ul. 1. mája č.1  

Mgr. Gyulu Veszeleiho 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo :    za                                               10 

    proti                                             0 
Mgr. Červenák                                          zdržal sa hlasovania                     1 
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K bodu 11/ 

 
Zmena v Základateľskej listine obchodnej spoločnosti MsVaK s.r.o. Hurbanovo 

        Predkladá Ladislav Žemlovič, konateľ spoločnosti. Materiál je prílohou zápisnice. 
- p. Kečkéš -  poznamenal, že počet členov dozornej rady by mal byť 5  
 
Návrh na uznesenie č. 18/2007 - MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  

 
1, R U Š Í 
bod 2. písmena c/ uznesenia č. 542/2006 – MZ 
 
2, S C H V A Ľ U J E 
zmenu v Zakladateľskej listine obchodnej spoločnosti MsVaK – Vodárne a kanalizácie 
mesta Hurbanovo, s.r.o. schválenej uznesením č. 256/2004 – MZ zo dňa 27. 5. 2004 
nasledovne: pôsobnosť valného zhromaždenia v zmysle § 132 Obchodného zákonníka 
bude v obchodnej spoločnosti MsVaK- Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o. 
vykonávať štatutárny orgán zakladateľa spoločnosti – Mesto Hurbanovo, primátorka mesta 
JUDr. Margita Zemková 
 
3,  
a/ K O N Š T A T U J E,  
že zaniká členstvo p. Róberta Bombeka nar. 6.3.1966, r.č. 660306/6712, naposledy bytom 
ul. Komárňanská č. 16, Hurbanovo v dozornej rade  obchodnej spoločnosti MsVaK - 
Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o., z dôvodu úmrtia  
b/ R O Z Š I R U J E  
stav členov dozornej rady obchodnej spoločnosti MsVaK - Vodárne a kanalizácie mesta 
Hurbanovo, s.r.o. z počtu 3 na počet 5, pričom novovymenovanými členmi sú:  
Mgr. Peter Červenák, bytom Zelený Háj č. 13, Hurbanovo, Mgr. László Deme, bytom ul. 
Lúčna č. 7, Hurbanovo, Ladislav Fekete, bytom ul. Agátová č. 9, Hurbanovo 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo :   za                                                10 

    proti                                             0 
Ing. Szolgay Š.                                          zdržal sa hlasovania                     1 
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K bodu 12/ 

 
Mandátna zmluva o prevádzkovaní verejného osvetlenia a mestského rozhlasu v 

Hurbanove 
 Predkladá Františka Jezsóová, konateľka spoločnosti. Materiál je prílohou 
zápisnice. 
- Mgr. Červenák – mal faktickú poznámku,  či by sa mohlo dopísať v čl. IV. zmluvy 

v prvej vete za číslom 200.000,- Sk/ročne; z textu to však je zrejmé  

  

Návrh na uznesenie č. 19/2007 - MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  

 
B E R I E   N A   V E D O M I E 
mandátnu zmluvu o prevádzkovaní verejného osvetlenia a mestského rozhlasu 
v Hurbanove podľa predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo :   za                                                11 

    proti                                             0 
                                                                  zdržal sa hlasovania                     0 
K bodu 13/ 

 
Žiadosť MsBP a ĽP s.r.o. o zníženie povinnej platby pre MsÚ Hurbanovo za 
bytový dom na ul. Šáradskej 22, Hurbanovo 

 Predkladá Františka Jezsóová, konateľka spoločnosti. Materiál je prílohou 
zápisnice. 
- p. Jezsóová – upresnila formálne chyby v predloženom materiály. 

- Ing. Stračiak  - upozornil na vypracovanie dodatku k mandátnej zmluve.   
 
Návrh na uznesenie č. 20/2007 - MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  

 
1. S C H V A Ľ U J E 
žiadosť MsBP a ĽP s.r.o. o zníženie povinnej platby pre MsÚ Hurbanovo za bytový dom 
na ul. Šáradskej 22, Hurbanovo podľa predloženého návrhu 
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2. U K L A D Á 
p. Františke Jezsóovej, konateľke spoločnosti vypracovať dodatok k mandátnej zmluve 
so zapracovaním zmeny schválenej výšky nájomného 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo :   za                                                 9 

    proti                                             0 
Mgr. Červenák, p. Žigová                         zdržali sa hlasovania                   2 
 
K bodu 14/ 

 
Žiadosť MsBP a ĽP s.r.o. o zvýšenie platieb nájomného pre bytové domy na ul.  

Šáradskej 24 a ul. Sládkovičovej 34, 36, Hurbanovo 
 Predkladá Františka Jezsóová, konateľka spoločnosti. Materiál je prílohou 
zápisnice. 
  

Návrh na uznesenie č. 21/2007 - MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  

 
1. S C H V A Ľ U J E 
žiadosť MsBP a ĽP s.r.o. o zvýšenie platieb nájomného pre bytové domy na ul. Šáradskej 
24 a ul. Sládkovičovej 34, 36, Hurbanovo podľa predloženého návrhu 
 
2. U K L A D Á 
p. Františke Jezsóovej, konateľke spoločnosti vypracovať dodatok k mandátnej zmluve 
so zapracovaním zmeny schválenej výšky nájomného. 
 
 Z prítomných 11 poslancov hlasovalo :   za                                                11 

    proti                                             0 
                                                                  zdržal sa hlasovania                     0 
 
K bodu 15/  
 
Návrh  kandidátov do správnej a dozornej rady MŠK v Hurbanove 
          Predkladá PaedDr. Gabriella Keszeg, predsedkyňa komisie kultúry a športu 
nasledovne: 
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za členov do správnej rady kandidátov:    Ing. Rudolf Stračiak 
                                                                   Ladislav Fekete 
                                                                   Koloman Ďurčovič 
za člena dozornej rady kandidáta:              Bc. Štefan Tomaščin   
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo :   za                                                10 

    proti                                             0 
 p. Fekete                                                  zdržal sa hlasovania                     1 
 
K bodu 16/  
 
Rôzne 
 Materiál č. 1 
 Odpredaj pozemku v priemyselnom parku  
 Predkladá Ing. Helena Botlóová, zamestnankyňa správneho oddelenia MsÚ. 
Materiál je prílohou zápisnice. 
K uvedenej téme sa vyjadrili: 
- p. Kečkéš – navrhuje upraviť články kúpnej zmluvy a to:  z čl. 7 vynechať ods. 3 a čl. 
10 úplne vynechať, nakoľko na prvých jednaniach s investorom nebolo hovorené o vý-
stavbe inžinierskych sietí 
- Mgr. Červenák –  v prípade,  ak  sa čl. 7 neupraví nebude zmluva pre mesto 
nevýhodná,     nakoľko  v  prípade,  ak  mesto odkúpi uvedený pozemok späť do 
vlastníctva za rovnakú      cenu  za  ktorú  bol  odpredaný,   nastolí sa pôvodný  stav  
a Mestu Hurbanovo tým nevznikne škoda – archeologický prieskum je potrebné vykonať.  
Podstatný je však čl. 10. 
- Ing. Hegyi  -  uviedol, že sa zúčastnil na jednaniach s investorom, na ktorom podľa neho         
nebolo  jednané  v  tom  zmysle,  že  v prípade  ak nedôjde k ukončeniu archeologického       
prieskumu v lehote do 31. 5. 2007, že sa mesto uvedený pozemok zaväzuje odkúpiť späť     
do svojho vlastníctva. Uviedol, že investor chce týmto riešiť svoje vlastné problémy.  
- Mgr. Veszelei – sa vyjadril v tom zmysle,  že prístup investora je neobvyklý, účastníci    
predaja  sú  zmluvne viazaní  až  po zápise zmluvy v správe katastra a v prípade ak by      
prejavil o odkúpenie tohto pozemku nový investor,  do vyriešenia problému by nebolo    
možné novú zmluvu uzatvoriť. 
    

Návrh na uznesenie č. 22/2007 - MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
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 S Ú H L A S Í 
1. so zrušením uznesenia č. 616/2006-MZ zo dňa 23. 11. 2006 
 
2. s odpredajom nehnuteľnosti v k. ú. Bohatá, pozemku parc. č. 2092/9 – ostatná plocha 
o výmere 30000 m2, ktorý bol geometrickým plánom č. 35469510-4/2007 zo dňa 17. 1. 
2007 oddelený z pozemku parcela č. 2092/9 – ostatná plocha o výmere 34687 m2 
a z parcely č. 2093 – ostatná plocha o výmere 16146 m2, vedených v katastri 
nehnuteľností na Správe katastra v Komárne na liste vlastníctva č. 907 do vlastníctva DS 
Smith Slovakia, s.r.o. , so sídlom Murgašova 8, Nitra za účelom výstavby priemyselného 
objektu. Kúpna cena sa stanovuje vo výške 150,- Sk/m2, t.j. celkom 4 500 000,- Sk.   

 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo :    za                                               10 

    proti                                             0 
 Ing. Hegyi                                                zdržal sa hlasovania                     1 
 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
S Ú H L A S Í 
s vypracovaním kúpnej zmluvy podľa predloženého návrhu. 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo :  
Mgr. Červenák, p. Žigová                         za                                                2 

    proti                                            0 
Mgr. Deme, Fekete, Ing. Hegyi,               zdržali sa hlasovania                   9 
Kečkéš, PaedDr. Keszeg, Radošická,  

Ing. Szolgay A., Ing. Szolgay Š., Mgr. Veszelei 

Návrh nebol prijatý. 

 
Návrh na uznesenie č. 23/2007 - MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
 
S Ú H L A S Í 
s vypracovaním kúpnej zmluvy s pozmeňujúcimi návrhmi – vynechať z čl. 7 ods. 3 
a vynechať čl. 10. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo :  
Mgr. Deme, Fekete, Kečkéš, PaedDr.Keszeg,     za                                         8       
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Radošická, Ing. Szolgay A., Ing. Szolgay Š,  

Mgr. Veszelei 

                                                                             proti                                      0       
Mgr. Červenák, Ing. Hegyi, Žigová                     zdržali sa hlasovania            3 
 
          Materiál č. 2 
 Spotling a.r.o., Magurská 4B, 831 01 Bratislava – zmena nájomcu  
 Predkladá Ing. Helena Botlóová, zamestnankyňa správneho oddelenia MsÚ. 
Materiál je prílohou zápisnice. 
   

Návrh na uznesenie č. 24/2007 – MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  

 
S Ú H L A S Í 
1. so  zrušením nájomnej zmluvy o prenájme stĺpov verejného osvetlenia č. 6/2005 
uzatvorenej s nájomcom ITA, s.r.o. so sídlom Romanova 34, Bratislava dňa 17. 1. 2005 
dohodou spätne ku dňu 31. 12. 2006 
 
2. s uzatvorením nájomnej zmluvy o prenájme stĺpov verejného osvetlenia v počte 2 kusy 
so žiadateľom Spotling, s.r.o. so sídlom Magurská 4B, 831 01 Bratislava za účelom 
osadenia informačných tabúľ v lokalite č. 1 na ul. Slobody v k. ú. Hurbanovo a v lokalite 
č. 2 na Novozámockej ul. v k. ú. Bohatá. Cena nájmu sa stanovuje v zmysle Zásad 
hospodárenia s majetkom Mesta Hurbanovo – čl. III., ods. 9, vo výške 1000,- Sk/kus. 
Doba nájmu je určitá od  1. 1. 2007 do 31. 12. 2010. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo :    za                                               11 

    proti                                             0 
                                                                  zdržal sa hlasovania                    0 
 

Materiál č. 3 
 Prospect s.r.o. so sídlom J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky – žiadosť o zmenu 
zámeru  
 Predkladá Ing. Ján Bahorec, vedúci oddelenia regionálneho rozvoja. Materiál je 
prílohou zápisnice. 
- Ing. Hegyi – mestské zastupiteľstvo rieši problém žiadateľa; súhlasí so zmenou , ak sa     
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investor zaviaže, že pozemky pod bytovou jednotkou nepredá za vyššiu cenu ako 150,- Sk 
/m2.   

  

Návrh na uznesenie č. 25/2007 - MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  

 
S Ú H L A S Í 
1, so zmenou stavby z projektovanej 24 b.j. bez garáží na 9 b.j. vrátane garáží /resp. 12 b.      
     j.  vrátane garáží + výťahu/ 
2, súhlas  so  zmenou  stavby  je  podmienený  tým,  že  investor  pozemky  pod  bytovou  
    jednotkou nepredá vlastníkom bytov za vyššiu cenu ako 150 ,- Sk/m2 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo :    za                                                 8 

    proti                                             0 
Mgr. Červenák, Ing. Hegyi, p. Žigová      zdržali sa hlasovania                    3 
 

Materiál č. 4 
 Wellnes, s.r.o. Patince 298, Patince – žiadosť o prenájom stĺpov verejného 
osvetlenia 
 Predkladá Ing. Helena Botlóová, zamestnankyňa správneho oddelenia MsÚ. 
Materiál je prílohou zápisnice. 
  

Návrh na uznesenie č. 26/2007 - MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  

 
S Ú H L A S Í 
s uzatvorením nájomnej zmluvy o prenájme stĺpov verejného osvetlenia za účelom 
osadenia informačných tabúľ – v počte 2 ks pre žiadateľa Wellness, s.r.o. so sídlom 
Patince 298 v lokalitách vyznačených na priloženej mapke. Cena nájmu sa stanovuje 
v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Hurbanovo – čl. III., ods. 9 vo výške 
1000,- Sk/ks. Doba nájmu 3 roky. 
 
Z prítomných  11 poslancov hlasovalo :  za                                                 11 

    proti                                             0 
    zdržal sa hlasovania                     0 
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          Materiál č. 5 
 Štefan Skok, Slobody 1703/1, Hurbanovo – žiadosť o vysporiadanie pozemku. 
 Predkladá Ing. Helena Botlóová, zamestnankyňa správneho oddelenia MsÚ. 
Materiál je prílohou zápisnice. 
 
Objekty a areál mestskej čistiarne odpadových vôd sa nachádzajú na pozemku vo 
vlastníctve p. Štefana Skoka, bytom Slobody 1, Hurbanovo, na E-parcele č. 1467/3 
vedenej v katastri nehnuteľností na Správe katastra v Komárne na liste vlastníctva č. 
4785, k. ú. Hurbanovo. Celková výmera mestom užívaného pozemku z vyššie uvedenej 
parcely je cca 7205 m2. Vlastník pozemku, p. Štefan Skok trvá na tom, aby Mesto 
Hurbanovo odkúpilo pozemok do svojho vlastníctva a tým vysporiadalo užívacie 
a vlastnícke pomery ČOV. Vlastník navrhol vo svojej žiadosti zo dňa 19.4.2006 kúpnu 
cenu 150,- Sk/m2. K odkúpeniu pozemku je potrebné vyhotoviť geometrický plán so 
zameraním presnej výmery celého areálu a pozemkov pod objektami ČOV.   
K uvedenej téme sa vyjadrili: 
-  Ing. Gogolová – informovala prítomných o vyčlenení finančných prostriedkov     
v rozpočte, nakoľko s touto témou sa už MZ zaoberalo v predchádzajúcom volebnom     
období. 
-  p. Kečkéš – navrhuje materiál odročiť, nakoľko je závažný a komisia k nemu nezaujala     
stanovisko.  
 
Za odročenie žiadosti z prítomných 11 poslancov hlasovalo :     
                                                                  za                                                11 

    proti                                             0 
                                                                  zdržal sa hlasovania                     0 
 

Materiál č. 6 
 Jozef Kalianko, Pavlov Dvor 31, Hurbanovo – prenájom pozemku 
 Predkladá Ing. Helena Botlóová, zamestnankyňa správneho oddelenia MsÚ. 
Materiál je prílohou zápisnice. 
 P. Jozef Kalianko navrhol darovať Mestu Hurbanovo pozemok o výmere 9 m2 v k. 
ú. Bohatá, z parcely č. 2180/6 – orná pôda, ktorá je v jeho vlastníctve za hranicou 
intravilánu mesta za Pavlovým Dvorom na ľavej strane smerom na Nové Zámky pri 
štátnej ceste za účelom premiestnenia pamätnej sošky z jeho pozemku za rodinným 
domom. Podľa § 23 zákona č. 180/95 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie 
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vlastníctva k pozemkom nie je povolené, aby na základe právneho úkonu vznikol 
v extraviláne poľnohospodársky pozemok s menšou výmerou ako 2000 m2. Z uvedeného 
dôvodu navrhujeme dlhodobý prenájom pozemku za symbolickú cenu 1,- Sk na rok. 
- Ing. Szolgay Š.  – považuje návrh p. Kalianku za seriózny. 
 

Návrh na uznesenie č. 27/2007 - MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  

 
S Ú H L A S Í 
1. s uzatvorením nájomnej zmluvy o dlhodobom prenájme pozemku o výmere 9 m2 v k. 
ú. Bohatá z parcely č. 2180/6 – orná pôda vedenej v katastri nehnuteľností na Správe 
katastra v Komárne na liste vlastníctva č. 2015 za nájomnú cenu 1,- Sk na rok. Doba 
nájmu 30 rokov. 
2. s premiestnením pamiatky – kríža na prenajatý pozemok. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo :   za                                                11 

    proti                                             0 
                                                                  zdržal sa hlasovania                     0 
 

Materiál č. 7 
 Zoltán Kollár, Lipová č. 10,  Hurbanovo – žiadosť o predĺženie nájomnej 
zmluvy 
 Predkladá Ing.Helena Botlóová, zamestnankyňa správneho oddelenia MsÚ . 
Materiál je prílohou zápisnice. 
  
Dňa 20. 12. 1996 bola medzi prenajímateľom Mestom Hurbanovo a nájomcom Zoltánom 
Kollárom, bytom Lipová 10, Hurbanovo, uzatvorená nájomná zmluva o prenájme 
nehnuteľnosti v k. ú. Hurbanovo, pozemku parc. č. 908/2 – záhrada o výmere 700 m2, 
ktorej platnosť sa skončila ku dňu 31.12.2006. Nájomca má aj v budúcnosti záujem 
predmetný pozemok užívať na záhradkárske účely pre vlastnú potrebu. 
- p. Kečkéš – požaduje dobu nájmu upraviť na obdobie 4 rokov t. j. na dĺžku volebného       
obdobia 

 

Návrh na uznesenie č. 28/2007 - MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
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S Ú H L A S Í 
s uzatvorením nájomnej zmluvy o dočasnom užívaní pozemku v k. ú. Hurbanovo, parcely 
č. 908/2 – záhrada o výmere 700 m2 so žiadateľom Zoltánom Kollárom, bytom Lipová 
10, Hurbanovo. Nájomná cena sa stanovuje v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom 
mesta – čl. III., ods. 5, písm c/ vo výške 1,- Sk/m2 na rok. Doba nájmu 4 roky. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo :   za                                                11 

    proti                                             0 
                                                                  zdržal sa hlasovania                     0 
 

Materiál č. 8 
 MVDr. Ján Kothaj a manž., Nejedlého 27/6, Hurbanovo – žiadosť o odpredaj 
bytu. 
 Predkladá Ing.. Helena Botlóová, zamestnankyňa správneho oddelenia MsÚ. 
 Materiál je prílohou zápisnice.  

 
Manželia  MVDr. Ján Kothaj a manž. Ružena, bytom Nejedlého 27/6, Hurbanovo 
požiadali Mesto Hurbanovo o odpredaj mestského bytu č. 6 na adrese Nejedlého 27, 
Hurbanovo do ich vlastníctva. Manželia Kothajoví sú nájomníkmi predmetného bytu 
a preto majú nárok na  odkúpenie bytu za kúpnu cenu stanovenú v zmysle zákona č. 
182/93 Z.Z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších zmien 
a doplnkov. 
  

Návrh na uznesenie  č. 29/2007 - MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  

 
S Ú H L A S Í 
s odpredajom nehnuteľnosti v k. ú. Hurbanovo vedenej v katastri nehnuteľností na Správe 
katastra v Komárne na liste vlastníctva č. 3574, a to bytu č. 6 na 3. poschodí obytného 
domu so súpisným č. 2365, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach 
a spoločných zariadeniach bytového domu vo veľkosti 5307/45713 k celku 
a spoluvlastníckeho podielu na pozemku zastavaného bytovým domom – parcele č. 2803 
– zastavané plochy a nádvoria o výmere 178 m2 vo veľkosti 5307/45713 k celku za 
kúpnu cenu stanovenú v zmysle zákona č. 182/93 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v znení neskorších zmien a doplnkov do vlastníctva manželov MVDr. Ján 
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Kothaj a Ružena Kothajová, rod. Lakatošová , bytom Nejedlého 27/6, Hurbanovo. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo :   za                                                11 
                                                          proti                                             0 
                                                                  zdržal sa hlasovania                    0 
  

Materiál č. 9 
 Prenájom mestských pozemkov pri bytových domoch. 
 Predkladá Ing. Helena Botlóová, zamestnankyňa správneho oddelenia MsÚ . 

Materiál je prílohou zápisnice. 
 
Dňa 31.12.2006 sa skončila platnosť nájomných zmlúv o dočasnom užívaní mestského 
pozemku v areáli bytového domu na adrese Komárňanská 138, 140, Hurbanovo. 
Obyvatelia bytových domov požiadali Mesto Hurbanovo o uzatvorenie nových 
nájomných zmlúv. Na základe ich žiadostí predkladáme pre Mestské zastupiteľstvo 
v Hurbanove nasledovný návrh na uznesenie: 
 

Návrh na uznesenie č. 30/2007 - MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  

 
S Ú H L A S Í 
s uzatvorením nájomných zmlúv o dočasnom užívaní pozemku v k. ú. Hurbanovo v areáli 
bytového domu na adrese Komárňanská 138, 140 Hurbanovo, a to: 
 
Z pozemku parcely č. 2894 – záhrada a parcely č. 2895/1 – zastavaná plocha pre 
 
1. Terézia Kollárová, Komárňanská 138            výmera 61 m2 - záhrada   
                                                                                          22 m2 – pozemok pod garážou 
2. Anna Nerádová, Komárňanská 140                výmera 74 m2 – záhrada 
                                                                                          19 m2 – pozemok pod garážou 
3. Darina Geletová, Komárňanská 140               výmera 36 m2 – záhrada 
                                                                                          18 m2 – pozemok pod garážou 
4. Ladislav Pintér, Komárňanská 140                 výmera 68 m2 – záhrada 
                                                                                          18 m2 – pozemok pod garážou 
Cena nájmu sa stanovuje v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta – čl. III., ods. 5, 
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písm. b/ vo výške 3,- Sk/m2 na rok. Doba nájmu 4 roky.   
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo :           za                                    11 
                                                                          proti                                 0                                                                  
                                                                          zdržal sa hlasovania        0 

 
Materiál č. 10 

 Prenájom mestských pozemkov pri bytových domoch. 
 Predkladá Ing. Helena Botlóová, zamestnankyňa správneho oddelenia MsÚ. 

Materiál je prílohou zápisnice. 
 
Dňom 30. 9. 2006 sa skončila platnosť nájomných zmlúv o dočasnom užívaní mestského 
pozemku v areáli bytového domu na adrese Komárňanská 152, 154, Hurbanovo. 
Obyvatelia bytových domov požiadali Mesto Hurbanovo o uzatvorenie nových 
nájomných zmlúv. Na základe ich žiadosti predkladáme pred Mestské zastupiteľstvo 
v Hurbanove nasledovný návrh na uznesenie: 
 

Návrh na uznesenie č. 31/2007 - MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  

 
S Ú H L A S Í 
s uzatvorením nájomných zmlúv o dočasnom užívaní pozemku v k. ú. Hurbanovo v areáli 
bytového domu na adrese Komárňanská 152, 154, Hurbanovo, a to: 
 
Z pozemku parcely č. 2531/1 – ostatná plocha 
 
1. Richard Varga, Komárňanská 152             výmera 114 m2 – záhrada 
                                                                                     18 m2 – pozemok pod garážou 
2. Július Benyó, Komárňanská 154                výmera 80 m2 – záhrada 
3. Katarína Vajdová, Komárňanská 154        výmera 99 m2 – záhrada 
4. Judita Nováková, Komárňanská 152          výmera 109 m2 – záhrada 
                                                                                      4 m2 – pozemok pod dielňou 
5. Helena Golhová, Komárňanská 152           výmera 61 m2 – záhrada 
6. Ladislav Hulko, Komárňanská 152             výmera 58 m2 – záhrada 
7. Georgína Laczkóová, Komárňanská 154    výmera 26 m2 – záhrada 
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                                                                                      21 m2 – pozemok pod garážou 
8. Pozemok parcela č. 2531/4 – zastavaná plocha o výmere 21 m2 – pozemok pod       
    garážou pre Helenu Golhovú, Komárňanská 152 
9. Pozemok parcela  č. 2531/5 – zastavaná plocha o výmer 39 m2 – pozemok pod garážou  
    pre Ladislava Hulka, Komárňanská 152 
 
Cena nájmu sa stanovuje v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta – čl. III., ods. 5, 
písm. b/ vo výške 3,- Sk/m2 na rok. Doba nájmu 4 roky.               
 
Z prítomných 11 poslancov  hlasovalo :      za                                      11 
                                                                      proti                                   0                                                                  
                                                                      zdržal sa hlasovania          0 

 
Materiál č. 11 

 Prenájom mestských pozemkov pri bytových domoch. 
 Predkladá Ing. Helena Botlóová, zamestnankyňa správneho oddelenia MsÚ . 

Materiál je prílohou zápisnice. 
Dňom 31. 12. 2006 sa skončila platnosť nájomných zmlúv o dočasnom užívaní mestského 
pozemku v areáli bytového domu na ul. Slobody v Hurbanove. Obyvatelia bytových 
domov požiadali Mesto Hurbanovo o uzatvorenie nových nájomných zmlúv. Na základe 
ich žiadosti predkladáme pred Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove nasledovný návrh na 
uznesenie: 
 
Návrh na uznesenie č. 32/2007 - MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  

 
S Ú H L A S Í 
s uzatvorením nájomných zmlúv o dočasnom užívaní pozemku v k. ú. Hurbanovo v areáli 
bytového domu na ul. Slobody v Hurbanove, a to: 
 
Z pozemku parcely č. 488 – zastavaná plocha pre: 
1. Annu Kucmanovú, Slobody 4         výmera 145 m2- pozemok pod sklad a dvor 
2. Juraja Bagyinku, Slobody 6            výmera  77 m2 – pozemok pod dreveným skladom 
3. Ildikó Mlacákovú, Slobody 16        výmera 50 m2 – pozemok pod dreveným skladom 
4. Serafínu Halákovú, Slobody 10       výmera 44 m2 – pozemok pod dreveným skladom 
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5. PaedDr. Líviu Hulkovú Slobody 18  výmera 50 m2 – pozemok pod dreveným skladom 
6. Jozefa Čomora, Slobody 12              výmera 41 m2 – pozemok pod dreveným skladom 
7. Františeka Kovácsa, Slobody 8         výmera 22 m2 – pozemok pod dreveným skladom 
 
Z pozemku parcely č. 538 – zastavaná plocha pre: 
8. Janu Krivanekovú, Slobody 22         výmera 28 m2 – pozemok pod dreveným skladom 
9. Annu Gútovú, Slobody 24                 výmera 59 m2 – pozemok pod garážou  
                                                                                          a dreveným skladom 
10.Katarínu Pifkovú, Slobody 20          výmera 26 m2 – pozemok pod dreveným skladom 
 
Cena nájmu sa stanovuje v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta – čl. III., ods. 5, 
písm. b/ vo výške 3,- Sk/m2 na rok. Doba nájmu 4 roky. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo :          za                                   11 
                                                                         proti                                0                                                                  
                                                                         zdržal sa hlasovania        0 
 

Materiál č. 12 
 Zrušenie uznesenia. 
 Predkladá Ing. Helena Botlóová, zamestnankyňa správneho oddelenia MsÚ. 

Materiál je prílohou zápisnice. 
 
Uznesením č. 534/2006-MZ zo dňa 20.4.2006 udelilo Mestské zastupiteľstvo 
v Hurbanove súhlas k odpredaju nehnuteľnosti v k. ú. Bohatá, pozemku parcely č. 185- 
ostatná plocha o výmere 3977 m2 a pozemku parcely č. 190 – ostatná plocha o výmere 
2648 m2, uznesením č. 538/06 – MZ zo dňa 20. 4. 2006 MZ zaviazalo kupujúceho 
k premiestneniu detského ihriska z uvedeného pozemku do lokality parku Hliník. Kúpna 
zmluva s uvedenou spoločnosťou bola uzatvorená dňa 4.10.2006, v ktorej sa kupujúci 
zaviazal, že kúpnu cenu uhradí predávajúcemu do 10 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej 
zmluvy. Kupujúci tým, že kúpnu cenu v stanovenom termíne neuhradil predávajúcemu 
a ani na písomné výzvy na zaplatenie kúpnej ceny nereagoval, hrubo porušil ustanovenia 
kúpnej zmluvy. Z uvedeného dôvodu predkladáme pred mestské zastupiteľstvo 
nasledovný návrh na uznesenie:  
- p. Kečkéš  -  podporuje návrh, nakoľko spoločnosť vážne porušila zmluvné podmienky.  
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Návrh na uznesenie č. 33/2007 - MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  

 
S Ú H L A S Í 
1. so zrušením uznesení č. 534/2006 – MZ a 538/2006 – MZ zo dňa 20.4.2006 
2. s odstúpením od kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Bowwling Club s.r.o. so sídlom  
    Komenského 147, Štúrovo a Mestom Hurbanovo dňa 4. 10. 2006  
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo :      za                                    11 
                                                                     proti                                 0                                                     
                                                                     zdržal sa hlasovania         0 
 

Materiál č. 13 
 Petronela Szederová, Orgovánová 4, Hurbanovo - zrušenie nájomnej zmluvy. 
 Predkladá Ing. Helena Botlóová, zamestnankyňa správneho oddelenia MsÚ . 

Materiál je prílohou zápisnice. 
 
Dňa 8.10.2004 bola na základe uznesenia mestského zastupiteľsva č. 309/2004 zo dňa 16. 
9. 2004 uzatvorená medzi prenajímateľom Mestom Hurbanovo a nájomcom Petronelou 
Szederovou, bytom Orgovánová 4, Hurbanovo nájomná zmluva o dočasnom užívaní 
pozemku č. 15/2004, predmetom ktorej bol prenájom pozemku v k. ú. Hurbanovo, parcela 
č. 1432 – záhrada o výmere 49 m2. Nájomca z dôvodu odpredaja rodinného domu 
a prislúchajúcich pozemkov, za ktorými sa prenajatý pozemok parcela č. 1432 nachádza, 
požiadal prenajímateľa o zrušenie nájomnej zmluvy dohodou ku dňu 31.12.2006. 
 

Návrh na uznesenie č.  34/2007 - MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  

 
S Ú H L A S Í 
1. so zrušením nájomnej zmluvy č. 15/2004 uzatvorenej dňa 8.10. 2004 spätne ku dňu      
    31.12.2006 
2. so zrušením tej časti uznesenia mestského zastupiteľstva č. 309/2004 – MZ zo dňa  
    16.9.2004, ktorá sa vzťahuje na p. Petronelu Szederovú bytom Orgovánová 4,  Hur- 
    banovo – ods. 10 uznesenia.  
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Z prítomných 11 poslancov  hlasovalo :     za                                     11 
                                                                     proti                                  0                                                                  
                                                                     zdržal sa hlasovania         0 

 
Materiál č. 14 

 Katarína Lakatošová, Úzka 50, Hurbanovo – žiadosť o pridelenie pozemku do 
prenájmu 
 Predkladá Ing. Helena Botlóová, zamestnankyňa správneho oddelenia MsÚ. 

Materiál je prílohou zápisnice. 
 
Žiadateľka p. Katarína Lakatošová, bytom Úzka č. 50, Hurbanovo mala s prenajímateľom 
Mestom Hurbanovo uzatvorenú nájomnú zmluvu o prenájme pozemku v k. ú. Hurbanovo, 
parcela č. 1617 – zastavaná plocha o výmere 702 m2, ktorej platnosť sa skončila ku dňu 
31.12.2006. Žiadateľka s manželom Gabrielom Lakatošom sú bezpodielovými 
spoluvlastníkmi rodinného domu, súpisné č. 401, nachádzajúceho sa na predmetnom 
pozemku a so svojou rodinou bývajú v tomto rodinnom dome. 
 

Návrh na uznesenie č. 35/2007 - MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  

 
S Ú H L A S Í 
s pridelením pozemku v k. ú. Hurbanovo parcely č. 1617 – zastavaná plocha o výmere 
702 m2 do prenájmu pre žiadateľku Katarínu Lakatošovú, bytom Úzka 50, Hurbanovo 
ako pozemok pod rodinným domom, resp. dvor. Nájomná cena sa stanovuje v zmysle 
Zásad hospodárenia s majetkom mesta Hurbanovo – čl. III., ods.5,písm. b/ vo výške 3,- 
Sk/m2. Doba nájmu určitá na obdobie 4 rokov. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo :      za                                     11 
                                                                     proti                                  0                                                                  
                                                                     zdržal sa hlasovania         0 
 

Materiál č. 15 
 Judita Sárköziová, Úzka 418/2, Hurbanovo – žiadosť o pridelenie pozemku do 
prenájmu 
 Predkladá Ing. Helena Botlóová, zamestnankyňa správneho oddelenia MsÚ. 
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Materiál je prílohou zápisnice. 
- p. Radošická  -  navrhuje menovanú upozorniť na vhodnejšie vyriešenie bytovej otázky. 

 
Návrh na uznesenie č. 36/2007 - MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
 
S Ú H L A S Í 
s pridelením pozemku v k. ú. Hurbanovo, parcela č. 1621 – záhrada o výmere 277 m2 
a parcela č. 1622 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 283 m2 do prenájmu pre 
žiadateľku Juditu Sárköziovú, bytom Úzka 418/2, Hurbanovo za účelom osadenia 
prenosnej obytnej bunky, resp. využitia pozemku ako dvor a záhrada. Nájomná cena sa 
stanovuje v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Hurbanovo – čl. III., ods. 5, 
písm. b/ vo výške 3,- Sk/m2. Doba nájmu určitá na obdobie 4 rokov. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo :      za                                    11 
                                                                     proti                                 0                                                                  
                                                                     zdržal sa hlasovania        0 
K bodu 17/ - Diskusia  
      P. primátorka  oboznámila prítomných o využití sistačného práva – práva veta tým, 
že nepodpísala uznesenie č. 9 a č. 10. prijaté na 1. zasadnutí MZ, ktoré sa konalo 2.1. 
2007.  
Jedná sa o uznesenia č. 9  Organizačnú štruktúru Mestského úradu a Organizačnú 
štruktúru školských zariadení  a uznesenie č. 10  o schválení ponechania osobného 
počítača vo vlastníctve odstupujúceho primátora.  Poukázala na podanie mylnej 
informácie ohľadne obsadenia funkčných miest  vodiča, pracovníka nebytových 
priestorov, prekladateľky a sekretárky. Poukázala na právne nedostatky v riešení veci.    
Zo strany obyvateľov bola požiadavka o podanie informácií ohľadne platov volených 
funkcionárov. Tejto požiadavke p. primátorka vyhovela a  k uvedenej téme sa už nebude 
vyjadrovať.   
Informovala o uskutočnení pracovného jednania ohľadne vyriešenia dopravnej situácie na 
št. c. I/64, na križovaní ul. Konkolyho s ul. Á. Fesztyho a rieši sa prechod pre chodcov 
v mestskej časti Zelený Háj. V najbližších dňoch má prísť ďalší zahraničný investor so 
záujmom investovať v priemyselnom parku. Práca na mestskom úrade sa vykonáva 
priebežne. P. primátorka vyjadrila spokojnosť s priebehom dnešného zasadnutia. 
- Mgr. Veszelei – poďakoval za prácu členom komisie výstavby v predchádzajúcom 
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volebnom období a upozornil prítomných funkcionárov na povinnosť odovzdať  
oznámenie funkcií, zamestnaní, činností  a majetkových pomerov volených funkcionárov    
v zmysle zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu  pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov.  
- p. Kečkéš – upresnil, že  odznelé čísla platov sú hrubé príjmy;  k organizačnej štruktúre 
poznamenal, že rozviazanie pracovného pomeru so sekretárkou napomôže p. primátorke 
k vyriešeniu obsadenia miesta vlastnými kádrami, ako to býva zvykom.     
- Ing. Hegyi – doporučuje zakúpiť osobný počítač pre p. primátorku 
- p. Žigová – navrhla odpredať osobný počítač za alikvótnu cenu 
- p. Kečkéš  - opätovne predložil uznesenia č. 9 a č. 10 mestskému zastupiteľstvu na  
schválenie  

 
Návrh na uznesenie č. 37/2007 - MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  

 
P O T V R D Z U J E 
v zmysle § 13 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov uznesenie č. 9/2007 – MZ zo dňa 2. 1. 2007, nepodpísané primátorkou mesta 
z dôvodu využitia sistačného práva v plnom rozsahu 

 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo :      za                                    8 
p. Žigová,                                                    proti                                 1                                                                  
Mgr. Červenák, Mgr. Veszelei                    zdržali sa hlasovania       2 
 

Návrh na uznesenie č. 38/2007 - MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  

 
P O T V R D Z U J E 
v zmysle § 13 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov uznesenie č. 10/2007 – MZ zo dňa 2. 1. 2007, nepodpísané primátorkou mesta 
z dôvodu využitia sistačného práva v plnom rozsahu 
 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo :      za                                     9 
p. Žigová                                                      proti                                1                                                                  
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Mgr. Červenák                                             zdržal sa hlasovania       1 
 
 
V bode diskusia dostali možnosť vystúpenia aj občania mesta: 
- p. Poništ – vystúpil  s pripomienkou  k  zostaveniu komisií zriadených pri MZ, nakoľko     
  by podľa jeho názoru v nich malo byť viac členov z radov občanov. Ďalej požiadal o ob- 
  novenie kvetinového záhonu pred domom kultúry. 
- pp. Botoš, Hamran  - vyjadrili svoju lútosť nad prístupom poslancov k problematike 
zachovania stanice LSPP.      
 
K bodu 18/ - Záver 
 

Nakoľko program zasadnutia mestského zastupiteľstva bol vyčerpaný, primátorka 
mesta JUDr. Margita  Z e m k o v á   poďakovala  prítomným za účasť  a  zasadnutie 
mestského zastupiteľstva ukončila.  
    
 
 
 
 
   JUDr. Margita  Z e m k o v á                                   Ing. Adriana  K a s á š o v á 

  primátorka mesta                                                          prednostka úradu 
 
 
 
 
Overovatelia :    Mgr. Peter  Č e r v e n á k 
 
 
                               Ing. Attila  S z o l g a y 
 


