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Zápisnica
z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,
ktoré sa konalo dňa 10.5.2007
Rokovanie 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove zahájila
JUDr. Margita Z e m k o v á, primátorka mesta za účasti 10 poslancov (prezenčná
listina je prílohou zápisnice). Zároveň privítala aj prítomných občanov mesta.
Ospravedlnený: Mgr. Gyula Veszelei
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
Ing. Ján Bahorec, vedúci oddelenia regionálneho rozvoja
Mgr.Ernest Vereš, riaditeľ ZŠ nám. Konkolyho Hurbanovo
Mgr. János Dibusz, riaditeľ ZŠ s MŠ Á. Fesztyho Hurbanovo
RSDr. Mgr. Imrich Szabó, riaditeľ DPD a DD v Hurbanove
Margita Lelovičová, poverená riaditeľka MsKS v Hurbanove
Rozália Darázsová, riaditeľka ZUŠ v Hurbanove
Primátorka mesta JUDr. Margita Z e m k o v á predložila program rokovania.
Program rokovania :
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájenie, schválenie pracovných komisií a zapisovateľky
Interpelácia
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
Záverečný účet mesta Hurbanovo za rok 2006
Vyjadrenie hlavného kontrolóra mesta Hurbanovo k záverečnému účtu Mesta
Hurbanovo za rok 2006
6. Rozbor hospodárenia Základnej školy, Konkolyho nám. 2, Hurbanovo za rok
2006
7. Rozbor hospodárenia Základnej školy s materskou školou Á. Fesztyho s vjm,
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Hurbanovo za rok 2006
8. Rozbor hospodárenia Základnej umeleckej školy Hurbanovo za rok 2006
9. Výsledok hospodárenia Domova penzión pre dôchodcov a Domova dôchodcov
v Hurbanove
10. Plnenie rozpočtu a správa o činnosti Kultúrneho strediska Miklósa Konkoly –
Thege Hurbanovo za rok 2006
11. Výsledok hospodárenia Mestskej Polikliniky Hurbanovo za rok 2006
12. Zmena rozpočtu Mesta Hurbanovo na rok 2007
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Záver
O rozšírenie programu o žiadosť Reformovaného farského úradu v Hurbanove
požiadal Mgr. László Deme s čím poslanci súhlasili.
Predložený program rokovania bol poslancami mestského zastupiteľstva
jednohlasne schválený.
K bodu 1/
Primátorka mesta
a zapisovateľky.
Návrhová komisia :

predložila

návrh

na

zloženie

pracovných

komisií

Mgr. László Deme
Ing. Štefan Szolgay
Georgína Radošická

Overovatelia :

Mgr. Peter Červenák
PaedDr. Gabriella Keszeg

Zapisovateľka :

Zuzana Kardhordóová

Navrhnuté zloženie pracovných komisií bolo poslancami mestského zastupiteľstva
jednohlasne schválené.
K bodu 2/ - Interpelácia
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Do interpelácie sa prihlásila p. Radošická. Požaduje umiestniť stojany na bicykle
pri hlavnej autobusovej zastávke pri hvezdárni. Vo svojej interpelácii žiadala uverejniť
všetky informácie na webovej stránke mesta a to aj v maďarskom jazyku.
Pani primátorka odpovedala, že podľa jej vedomia všetky akcie ktoré sú naplávané, sú
uverejnené na webovej stránke mesta.
Ako ďalší do interpelácie sa prihlásil p. Kecskés. Mal dotaz na výrub stromov, či došlo
k výrubu aj neoznačených gaštanových stromov na ul. Železničnej. Žiadal, aby mestská
polícia previedla kontroly a zistila majiteľov túlavých psov, či ich majitelia platia
poplatky zo psov a či majú evidenčné čísla. Ďalej žiadal aby 1100 l kontajnery boli
pravidelne dezinfikované.
Na pripomienky p. Kecskésa odpovedali p. Ing. Veres a p. primátorka JUDr.
Zemková.
Pán Ing. Veres hovoril o výrube gaštanových stromov. Na ul. Železničnej bolo
odstránených 36 stromov. Povedal, že bol vypracovaný znalecký posudok o zdravotnom
stave týchto stromov súdnou znalkyňou doc. Ing. Gabrielou Juhásovou CSc, znalkyňa
v odbore Poľnohospodárstvo odvetvie – Záhradníctvo z Nitry. Celkom sa v meste
v tomto roku vyrúbalo 56 stromov. Choré stromy boli označené farbou pred ich
odstránením.
Taktiež sa uskutoční výrub stromov – jaseňov na cintoríne, nakoľko korene týchto
stromov poškodzujú pomníky. Náhradná výsadba sa uskutoční na jeseň tohto roka. Na
ďalší dotaz odpovedala pani primátorka, informovala prítomných o tom, že v blízkej
budúcnosti sa pripravuje odchyt túlavých psov. Pravidelné čistenie veľkoobjemových
kontajnerov bude zabezpečené úsekom služieb MsÚ.
Pán Fekete mal pripomienku , že chodníky na ul. Podzáhradnej nie sú kvalitne
vybudované. Nie sú dobre vyspádované, stojí na nich voda.
Pani primátorka odpovedala, že v tejto veci bolo jednanie s dodávateľom prác, že
sa prevedie náprava.
K bodu 3/
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva.
Ukladaciu časť malo uznesenie č. 40/2007 zo dňa 22. marca 2007, Ing. Jánovi
Bahorecovi, vedúcemu oddelenia regionálneho rozvoja bolo uložené zvolať jednanie
zástupcov Mesta Hurbanovo a komisií pri MZ v Hurbanove – finančnej, kultúry a športu,
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výstavby, regionálneho rozvoja a podnikateľskej so zástupcami spoločnosti Carisma s. r.
o. Dvory nad Žitavou.
Jednanie so zástupcami spoločnosti Carisma s. r. o. sa uskutočnilo dňa 9. 5. 2007. Ing.
Farkas vypracuje cenovú ponuku za vysielanie programov v tzv. rozšírenom balíku, kde
by bolo ponúknutých 35 – 40 programov. Vypracuje cenovú ponuku na rozšírenie
káblovej televízie v mestských častiach Zelený Háj a Vék. S pánom Farkasom sa
prejedná zaradenie programu MINIMAX v slovenskom jazyku namiesto programu
NAUTIK a Super RTL, taktiež možnosť o zaradení programu Music Box namiesto
programu VIVA. Výška poplatku za zavedenie káblovej televízie od 1. 5. 2007 po dobu 6
mesiacov, t. j. do 31. 10. 2007 bude v rodinných domoch 3 000,- Sk a v bytových
jednotkách s počtom zapojení v jednom vchode nad 50 % - 2 500,- Sk a do 50% - 3 000,Sk. Predsedovia komisií napomôžu pri prejednávaní možnosti vyčleniť mzdové
prostriedky pre zamestnanca- redaktora mestského vysielania.
K bodu 4/
Záverečný účet Mesta Hurbanovo za rok 2006.
Predkladá Ing. Edita Gogolová, vedúca finančného oddelenia MsÚ
Písomný materiál tvorí prílohu k zápisnici.
Záverečný účet Mesta Hurbanovo je zverejnený aj na internetovej stránke mesta.
Táto správa bola prejednaná na zasadnutí finančnej komisie, komisie školstva
a vzdelávania a na komisii životného prostredia.

Návrh na uznesenie č. 58/2007 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
a/ s c h v a ľ u j e

1. celoročné hospodárenie mesta bez výhrad
2. vysporiadanie schodku medzi bežnými a kapitálovými príjmami a výdavkami
z návratných zdrojov financovania

3. použitie zisku z podnikateľskej činnosti na investičný rozvoj v oblasti podnikania
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4. prevod výsledku hospodárenia vo výške 1 639 894,19 Sk do rezervného fondu
mesta

5. použitie rezervného fondu mesta v roku 2007 v súlade s predloženým návrhom
b/ berie na vedomie
správu o vykonaní riadnej ročnej inventarizácie k 31. 12. 2006
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:

za
10
proti
0
zdržal sa hlasovania 0

K bodu 5
Vyjadrenie hlavného kontrolóra mesta Hurbanovo k záverečnému účtu Mesta
Hurbanovo
Predkladá Ing. Rudolf Stračiak, hlavný kontrolór
Materiál je prílohou zápisnice.
Pán Ing. Stračiak, hlavný kontrolór mesta Hurbanovo sa vyjadril k záverečnému
účtu Mesta Hurbanovo, informoval prítomných o tom, že záverečný účet bol
odsúhlasený audítorom. Taktiež uviedol, že záverečný účet Mesta Hurbanovo bol
zverejnený na internetovej stránke mesta. Verejná diskusia k tejto téme nebola. Pán
Miklós Kecskés za dobre vykonanú prácu v roku 2006 doporučil schváliť odmenu
hlavnému kontrolórovi mesta Ing. Stračiakovi vo výške jeho jednomesačného platu.

Návrh na uznesenie č. 59/2007 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
a/ BERIE NA VEDOMIE
Stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo k záverečnému účtu Mesta
Hurbanovo za rok 2006
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b/ S C H V A Ľ U J E
vyplatiť odmenu za rok 2006 vo výške jednomesačného platu hlavnému kontrolórovi
mesta Ing. Rudolfovi Stračiakovi.
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:

za
proti
zdržal sa hlasovania

10
0
0

K bodu č. 6
Rozbor hospodárenia Základnej školy, Konkolyho nám. 2, Hurbanovo, za rok
2006
Správu predkladá Mgr. Ernest Vereš, riaditeľ školy.
Materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Ernest Vereš sa sťažoval, že najväčšie problémy majú s financovaním
školského klubu pri ZŠ. Finančné prostriedky poskytnuté mestským úradom
v Hurbanove ku koncu školského roka nepokryli ani tarifné platy vychovávateľov. Pán
riaditeľ mal dotaz na hlavného kontrolóra mesta, z akého dôvodu boli krátené
príspevky pre školu. Pán hlavný kontrolór Ing. Stračiak odpovedal v tom zmysle, že
finančné prostriedky boli pridelené podľa normatívnych pravidiel a že príspevok sa
odvíja od počtu detí, a tieto boli dokonca navýšené o 450 tis. Sk.

Návrh na uznesenie č. 60/2007 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove

SCHVAĽUJE
výsledok hospodárenia Základnej školy, so sídlom na Nám. Konkolyho – Thege č. 2
Hurbanovo za rok 2006 podľa predloženého návrhu.
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za

10
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proti
zdržal sa hlasovania

0
0

K bodu č. 7
Rozbor hospodárenia Základnej školy s materskou školou Á. Fesztyho s vjm.
Športová 7, Hurbanovo, za rok 2006.
Predkladá: Mgr. János Dibusz , riaditeľ Základnej školy s materskou školou s vjm.
Materiál je prílohou zápisnice.
Informoval prítomných o tom, že tiež majú veľké problémy s financovaním
školského klubu, finančné problémy riešili znížením počtu zamestnancov.

Návrh na uznesenie č. 61/2007 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove

SCHVAĽUJE
Výsledok hospodárenia Základnej školy s materskou školou Árpáda Fesztyho
s vyučovacím jazykom maďarským, so sídlom na ulici Športovej č. 7 Hurbanovo za
rok 2006 podľa predlženého návrhu.
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:

za
proti
zdržal sa hlasovania

10
0
0

K bodu č. 8/
Rozbor hospodárenia Základnej umeleckej školy Hurbanovo za rok 2006
Správu predkladá akademická sochárka Rozália Darázsová, riaditeľka školy
Písomná správa tvorí prílohu k zápisnici.
Pani riaditeľka Darázsová sa sťažovala na nízky rozpočet školy. Žiadala vedenie
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mesta, aby sa v najbližšej budúcnosti plánovalo s úplnou rekonštrukciou budovy
základnej umeleckej školy.

Návrh na uznesenie č. 62/2007 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove

SCHVAĽUJE
výsledok hospodárenia Základnej umeleckej školy so sídlom na ulici Komárňanskej č.
116 Hurbanovo za rok 2006 podľa predloženého návrhu.

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:

za
proti
zdržal sa hlasovania

10
0
0

K bodu č. 9
Výsledok hospodárenia Domova penzión pre dôchodcov a Domova dôchodcov
v Hurbanove za rok 2006
Správu predložil RNDr. Mgr. Imrich Szabó riaditeľ DPD a DD v Hurbanove.
Písomná správa je priložená k zápisnici.
Táto správa bola prejednaná na zasadnutí finančnej komisie. Finančná komisia
berie správu na vedomie a doporučila prejednanie tejto správy na zasadnutí MZ
v Hurbanove.
Pán Kecskés mal dotaz na riaditeľa DPD a DD, že čo mieni robiť s prebytkom
hospodárenia z roku 2006, či prebytok bude použitý na bežný chod zariadenia. Pán
riaditeľ odpovedal v tom zmysle, že prostriedky budú použité na investičný rozvoj
zariadenia.
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Návrh na uznesenie číslo 63/2007 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove

SCHVAĽUJE
výsledok hospodárenia Domova penzión pre dôchodcov a Domova dôchodcov
Hurbanovo za rok 2006 podľa predloženého návrhu.
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:

za
proti
zdržal sa hlasovania

10
0
0

K bodu č. 10
Plnenie rozpočtu a správa o činnosti Kultúrneho strediska Miklósa Konkoly –
Thege Hurbanovo za rok 2006
Správu predkladá Margita Lelovičová, poverená riaditeľka MsKS Miklósa Konkoly
– Thege v Hurbanove.
Písomná správa je priložená k zápisnici.
Táto správa bola prejednaná na zasadnutí finančnej komisie MZ. Finančná komisia
doporučila prejednať správu na zasadnutí MZ.

Návrh na uznesenie číslo 64/2007 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove

SCHVAĽUJE
Výsledok hospodárenia Kultúrneho strediska Miklósa Konkoly - Thege Hurbanovo za
rok 2006 podľa predloženého návrhu.
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Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:

za
proti
zdržal sa hlasovania

10
0
0

K bodu č. 11
Výsledok hospodárenia Mestskej Polikliniky Hurbanovo za rok 2006
Písomná správu o výsledku hospodárenia Mestskej Polikliniky Hurbanovo za rok
2006 je priložená k zápisnici.
Poverená riaditeľka polikliniky Hurbanovo svoju neúčasť na zasadnutí MZ
ospravedlnila a z toho dôvodu správu predkladala Ing. Gogolová vedúca finančného
oddelenia MsÚ Hurbanovo.

Návrh na uznesenie č. 65/2007 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove

SCHVAĽUJE
výsledok hospodárenia Mestskej Polikliniky Hurbanovo za rok 2006.
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za
proti
zdržal sa hlasovania

10
0
0

K bodu č. 12
Zmena rozpočtu Mesta Hurbanovo na rok 2007.
Správu predkladá Ing. Edita Gogolová, vedúca finančného oddelenia MsÚ
Hurbanovo.
Písomná správa je priložená k zápisnici.
Vo svojej správe uviedla, že rozpočet mesta Hurbanovo na rok 2007 bol schválený
uznesením č. 594/2006-MZ dňa 23. 11. 2006 a bol zostavený na základe skutočností
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známych v čase jeho tvorby. Uvedený rozpočet obsahuje predpokladané vlastné
príjmy mesta a ich použitie, ako aj predpokladanú výšku dotácií na prenesené
kompetencie.
Pán Miklós Kecskés - žiadal, aby bola vytvorená rozpočtová rezerva
z finančných prostriedkov určených na výstavbu miestnej komunikácie a športového
ihriska pri ZŠ slovenskej v Hurbanove a na prostriedky ktoré sú určené na personálny
audit. Finančná komisia pri MZ nesúhlasí s vyhotovením obyčajného personálneho
auditu – doporučuje vypracovať ISO managment certifikát. Tak isto žiadal na
výstavbu účelovej komunikácie pri priemyselnej zóne vypracovať projekty a rozpočet,
pretože odhad stavebných nákladov nie je jednotný.
Ing. Hegyi žiadal odložiť materiál týkajúci sa vybudovania „mini športového
ihriska“, lebo podklady neboli predložené do komisie a členovia MZ neboli s týmto
materiálom oboznámení.
Ing. Szolgay Štefan sa vyjadril v tom zmysle, že požiadavka riaditeľa školy pána
Vereša na schválenie finančných prostriedkov na výstavbu mini športového ihriska
vo výške 400 000 Sk nebola predložená na prejednanie do komisie.

Návrh na uznesenie č. 66/2007 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
SCHVAĽUJE
zmenu rozpočtu mesta Hurbanovo na rok 2007 podľa predloženého návrhu
s nasledovnou zmenou:
z položiek týkajúcich sa vybudovania účelovej komunikácie v priemyselnom parku
vo výške 2 mil. Sk, vybudovania športového ihriska ZŠ na nám. Konkolyho – Thege
v Hurbanove vo výške 250 000 Sk a vypracovania personálneho auditu vo výške
120 000 Sk treba vytvoriť rezervu na investičný rozvoj mesta.

K bodu č. 13
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Rôzne
Materiál č. 1
Petícia za zachovanie Lekárskej služby prvej pomoci v meste Hurbanovo
Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci správneho oddelenia MsÚ Hurbanovo.
Informoval prítomných, že táto petícia spľňa zákonom stanovené podmienky.
Petičný výbor bol zostavení v tomto zložení: Ing. Ildikó Pavlíková, Anna Žigová
a Katarína Lovászová. Petícia bola podaná na 92 podpisových hárkoch, spolu bolo
podaných 1348 podporujúcich podpisov.
JUDr. Zemková, primátorka v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve
postúpila Mestskému zastupiteľstvu v Hurbanove petíciu na vybavenie.
Pani poslankyňa Žigová vo svojom diskusnom príspevku informovala prítomných
o tom, že spoločnosť Aliatros, s. r. o. neobnovila licenciu na poskytnutie
zdravotníckej činnosti, nemá vypracovaný projekt na ďalšie prevádzkovanie
polikliniky, ich vízia nie je reálna. V pôvodnej zmluve uvedená finančná čiastka 2 mil.
Sk ročne, ktorá mala byť preinvestovaná do polikliniky sa nepreinvestovala. Pani
Žigová ako aj občania
sú za zachovanie LSPP.
Ing. Stračiak hlavný kontrolór mesta hovoril tom, že firma Aliatros, s. r. o.
licenciu neobnovila, treba prehodnotiť zmluvu o prevádzkovaní, nakoľko pri nesplnení
podmienok, môže byť zmluva zo strany mesta vypovedaná.
Pán Kecskés – finančná komisia je za zachovanie LSPP ale nie je jedno za akých
podmienok, vyjadril názor, že aj okolité obce ktoré využívajú LSPP by mali prispieť
na jej činnosť.
JUDr. Zemková, primátorka mesta na základe pripomienok poslancov navrhla
riešenie LSPP a problematiky Mestskej Polikliniky Hurbanovo odročiť.
Z prítomných 10 poslancov za odročenie hlasovalo :
pani Žigová

za
proti
zdržala sa hlasovania

9
0
1

Materiál č. 2
YOKLA, s. r. o. Komárňanská

č. 115/A Hurbanovo – žiadosť
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o odpredaj nehnuteľnosti v k. ú. Bohatá, pozemku o rozlohe 8000 m2 z parcely č.
2092/3 - orná pôda o výmere 60 345 m2, ktorá je v katastri nehnuteľnosti na správe
katastra v Komárne vedená na LV č. 907. Jedná sa o pozemok v priemyselnej zóne.
Predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci správneho oddelenia MsÚ.
Materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Hegyi navrhol, aby sa žiadosti o odpredaj pozemkov v priemyselnej zóne do
doby vyriešenia účelovej komunikácie odročili.
Z prítomných 10 poslancov za odročenie hlasovalo: za
proti
zdržal sa hlasovania

10
0
0

Uvedený materiál bol odročený.
Materiál č. 3
Alena Trubáčková, Malinová č. 1, Hurbanovo – žiadosť o odpredaj nehnuteľnosti
v k. ú. Bohatá, pozemku o výmeru 8000 m2 z parcely č. 2092/3 – orná pôda o výmere
60 345 m2, ktorá je v katastri nehnuteľností na správe katastra vedená na LV č. 907
Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci správneho oddelenia MsÚ
Materiál je prílohou zápisnice.
Z prítomných 10 poslancov za odročenie hlasovalo: za
proti
zdržal sa hlasovania
Uvedený materiál bol odročený.

10
0
0

Materiál č. 4
ReKunst s. r. o. Hurbanovo – žiadosť o odkúpenie parcely č. 1523 v k. ú.
Bohatá pri bagrovisku Bohatá
Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci správneho oddelenia MsÚ Hurbanovo
Žiadosť tvorí prílohu zápisnice.
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p. Fekete hovoril o tom, že v mestskej časti Bohatá prebieha komasácia.
Nedoporučuje uvedený pozemok odpredať do doby
majetkoprávneho
usporiadania – komasácie a doporučuje žiadosť odročiť.
p. Kecskés súhlasí s vybudovaním štýlovej čárdy.

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
a/ N E S Ú H L A S Í
s odpredajom nehnuteľnosti k. ú. Bohatá pozemku o výmere 1000 m2 E-parcely č. 1523 –
orná pôda o výmere 9848 m2 vedenej v kat. nehnuteľnosti na správe katastra v Komárne,
na LV č. 1576 do vlastníctva žiadateľa: ReKunst, s. r. o., so sídlom Pavlov Dvor č. 9,
Hurbanovo za kúpnu cenu 150 Sk/m2.
b/ S Ú H L A S Í
s odpredajom nehnuteľnosti k. ú. Bohatá pozemku o výmere 1000 m2 E-parcely č. 1523 –
orná pôda o výmere 9848 m2 vedenej v kat. nehnuteľnosti na správe katastra v Komárne,
na LV č. 1576 formou verejnej súťaže za vyvolávaciu cenu 250 Sk/m2.
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:
p. Kecskés
za
1
Mgr. Červenák,Mgr.Deme,
proti
6
p. Žigová. PaeDr. Keszeg,
Ing. Szolgay Š. Ing. A.Szolgay,
p. Fekete, Ing. Hegyi, p. Radošická zdržali sa hlasovania
3
Uvedené uznesenie nebolo schválené.
Návrh pána Feketeho:

Návrh na uznesenie č. 67/2007 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
SÚHLASÍ
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s odpredajom nehnuteľnosti k. ú. Bohatá pozemku o výmere 1000 m2 E-parcely č. 1523 –
orná pôda o výmere 9848 m2 vedenej v kat. nehnuteľnosti na správe katastra v Komárne,
na LV č. 1576 až po ukončení pozemkových úprav v k. ú. Bohatá.
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo :
Ing. Hegyi, p. Fekete,p. Žigová
p. Radošická, Ing. Š. Szolgay, Ing. A. Szolgay
p. Kecskés, Mgr.Červenák, Mgr.Deme,
PaeDr. Keszegh

za

6

proti

0

zdržali

4

Materiál č. 5
AOM-Resort, s. r. o. so sídlom A. Fesztyho č. 8, Hurbanovo
1/ žiadosť o odpredaj pozemkov za účelom vytvorenia rekreačnej zóny a výstavby
aquaparku
2/ žiadosť o odpredaj pozemkov o výmere 29,5 ha parc. č. 2121/1, vedená na LV č.
1632, parc. č. 2122, 2123, 2125, 2126, 2127 – LV č. 1576, parc. č. 2117/4, 2117/5,
2117/6, 2117/7 – LV č. 907 v kat. území Bohatá
Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci správneho oddelenia MsÚ v Hurbanove
Žiadosť je prílohou zápisnice.
a/ Najprv sa hlasovalo o časti žiadosti
bytových domov

Návrh na uznesenie č. 68/2007 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
NESÚHLASÍ

o odpredaj pozemkov za účelom výstavby
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odpredajom nehnuteľnosti v k. ú. Bohatá, pozemku o výmere cca 2,3 ha z parcely číslo
1445/33 – orná pôda o výmere 27 334 m2 do vlastníctva žiadateľa: AOM – Resort, s. r. o.
so sídlom A. Fesztyho 8, Hurbanovo, za účelom výstavby bytových domov.
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo : za
proti
Mgr. Červenák
zdržal sa

9
0
1

b/ žiadosť o odpredaj pozemkov za účelom vytvorenia rekreačnej zóny a výstavby
aquaparku
Firma požiadala o odpredaj nehnuteľnosti v k. ú. Bohatá vedenej v kat.
nehnuteľnosti na správe katastra v Komárne na LV č. 1632, LV č. 1576 a LV č. 907 za
účelom vytvorenia rekreačnej zóny a výstavby aquaparku.
Finančná komisia pri MZ navrhla žiadosť odročiť s tým, že sa so žiadateľom prerokuje
možnosť spoluúčasti mesta na uvedenej investícii.
Z prítomných 10 poslancov za odročenie a za prerokovanie možnosti spoluúčasti mesta
na uvedenej investícii hlasovalo :
za
10
proti
0
zdržal sa hlasovania
0

Materiál č. 6
Jozef Lovász, s. r. o. Novozámocká č. 180, Hurbanovo – žiadosť o odpredaj
pozemku za účelom rozšírenia podnikateľského areálu.
Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci správneho oddelenia MsÚ Hurbanovo.
Žiadosť je pripojená k zápisnici.
Finančná komisia pri MZ v Hurbanove a komisia životného prostredia pri MZ
v Hurbanove nedoporučujú odpredať uvedený pozemok.

Návrh na uznesenie č. 69/2007 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
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NESÚHLASÍ
s odpredajom nehnuteľnosti v kat. území Bohatá, vedenej v kat. nehnuteľnosti na správe
katastra v Komárne na LV č. 1632, a to pozemku E-parcely č. 2121/1 – orná pôda
o výmere 8 419 m2 do vlastníctva žiadateľa Jozefa Lovásza, s. r. o. so sídlom
Novozámocká 183, Hurbanovo za účelom rozšírenia podnikateľského areálu.
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo : za
10
proti
0
zdržal sa hlasovania
0

Materiál č. 7
C2 PLUS a. s. Medený hámor 11, Banská Bystrica – žiadosť o odpredaj
pozemku na parcele č. 1445/33 – orná pôda o výmere 27 334 m2 v katastrálnom
území Hurbanovo na výstavbu bytových domov.
Predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci správneho oddelenia MsÚ Hurbanovo
Žiadosť je priložená k zápisnici.
Finančná komisia pri MZ v Hurbanove a komisia životného prostredia pri MZ
v Hurbanove nedoporučujú odpredať uvedený pozemok pre žiadateľa. Doporučujú aby si
uvedený pozemok sa predal formou verejnej súťaže.

Návrh na uznesenie č. 70/2007 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
NESÚHLASÍ
s odpredajom nehnuteľnosti k. ú. Bohatá, pozemku o výmere cca 1000 m2 z parcely č.
1445/33 – orná pôda o výmere 27 334 m2 vedenej v kat. nehnuteľnosti na správe katastra
Komárno, na LV č. 907 za účelom výstavby bytového domu – 24 b. j. do vlastníctva
žiadateľa firmy C2 PLUS, a. s. Medený hámor 11, Banská Bystrica za kúpnu cenu 150
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Sk/m2.
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo :

za
proti
zdržal sa hlasovania

8
0
2

Mgr. Červenák, p. Žigová
Materiál č. 8
BUONA, s. r. o. Pri želenici 102/5, Komárno – Ďulov Dvor – žiadosť
o odpredaj pozemku na podnikateľské účely a na výstavbu rodinného domu.
Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci správneho oddelenia MsÚ
v Hurbanove.
Písomná správa je priložená k zápisnici.
Finančná komisia pri MZ v Hurbanove a komisia životného prostredia pri MZ
v Hurbanove nesúhlasia s odpredajom v žiadosti uvedených pozemkov. Doporučujú
pozemky predať formou verejnej súťaže.

Návrh na uznesenie č. 71/2007 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
a/
NESÚHLASÍ
s odpredajom nehnuteľnosti v k. ú. Hurbanovo, vedenej v katastri nehnuteľností na
správe katastra v Komárne, na LV č. 2376 a to pozemku, parc. č. 3063/1 – zastavanej
plochy a nádvoria o výmere 3986 m2, pozemku, parc. č. 3063/3 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 76 m2 a stavby – administratívnej budovy so súp. číslom 1456 na
parcele č. 3063/3 do vlastníctva žiadateľa, firmy BUONA spol. s r. o. so sídlom Pri
železnici 102/5, Komárno – Ďulov Dvor za celkovú kúpnu cenu 800 000,- Sk.
b/
SÚHLASÍ
s odpredajom nehnuteľnosti v

k. ú. Hurbanovo, vedenej v katastri nehnuteľností na
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správe katastra v Komárne, na LV č. 2376 a to pozemku, parc. č. 3063/1 – zastavanej
plochy a nádvoria o výmere 3986 m2, pozemku, parc. č. 3063/3 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 76 m2 a stavby – administratívnej budovy so súp. číslom 1456 na
parcele č. 3063/3 formou verejnej súťaže za vyvolávaciu cenu 150,- Sk/m2.
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo :
Mgr. Červenák, p. Fekete

za
proti
zdržal sa hlasovania

8
0
2

Materiál č. 9
Štefan Skok, ul. Slobody č. 1703/1, Hurbanovo – ponuka na odpredaj
pozemkov pod objektami v areáli mestskej čistiarne odpadových vôd a pozemku
v areáli ľadovej plochy do vlastníctva Mesta Hurbanovo.
Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci správneho oddelenia MsÚ Hurbanovo.
Žiadosť je prílohou zápisnice.
V nadväznosti na prijaté uznesenie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, č.
48/2007 – MZ zo dňa 22. 3. 2007 o schválení odkúpenia pozemkov pod objektami
a v areáli mestskej čistiarne odpadových vôd a pozemku v areáli ľadovej plochy do
vlastníctva Mesta Hurbanovo pán Štefan Skok ponúka možnosť odpredaja pozemku.

Návrh na uznesenie č. 72/2007 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
SÚHLASÍ
s odkúpením nehnuteľnosti v k. ú. Hurbanovo, pozemkov pod objektami a v areáli
mestskej čistiarne odpadových vôd a to parcely č. 2190/1 – zastavaná plocha o výmere
4 776 m2, parcely č. 2190/2 – zastavaná plocha o výmere 68 m2, parcely č. 2190/3 –
zastavaná plocha o výmere 232 m2, parcely č. 2190/4 – zastavaná plocha o výmere 137
m2, parcely č. 2190/5 – zastavaná plocha o výmere 83 m2, parcely č. 2190/6 – zastavaná
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plocha o výmere 78 m2, parcely č. 2190/7 – zastavaná plocha o výmere 1 641 m2, parcely
číslo 2190/8 – zastavaná plocha o výmere 123 m2, parcely č. 2190/9 – zastavaná plocha
o výmere 54 m2, parcely č. 2190/10 – zastavaná plocha o výmere 5 m2, parcely č.
2190/11 – zastavaná plocha o výmere 8 m2, ktoré boli zamerané geometrickým plánom č.
35469510-32/2007 zo dňa 2. 4. 2007 a vznikli oddelením z pôvodnej nehnuteľnosti, Eparcely č. 1467/3 – orná pôda o výmere 16 027 m2 vedenej v katastri nehnuteľnosti na
Správe katastra v Komárne na liste vlastníctva č. 4785 z vlastníctva p. Štefana Skoka,
bytom ul. Slobody č. 1, Hurbanovo do vlastníctva Mesta Hurbanovo za kúpnu cenu 150
Sk/m2, t. j. 1 080 750,- Sk. Poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci.
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo :

za
proti
zdržal sa hlasovania

10
0
0

Návrh na uznesenie č. 73/2007 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
SÚHLASÍ
s odkúpením nehnuteľnosti v k. ú. Bohatá, pozemku o celkovej výmere 1 395 m2 v areáli
ľadovej plochy, označeného v geometrickom pláne č. 22708 758-74/2001 zo dňa 18. 6.
2001 ako diel č. „5“ o výmere 978 m2, diel č. „38“ o výmere 163 m2 a diel č. „55“
o výmere 254 m2, ktoré boli citovaným geometrickým plánom oddelené z pôvodnej
nehnuteľnosti, E - parcely č. 1238 – orná pôda o výmere 1 686 m2 vedenej v katastri
nehnuteľnosti na Správe katastra v Komárne na liste vlastníctva č. 1849 z vlastníctva p.
Štefana Skoka, bytom ul. Slobody č. 1, Hurbanovo do vlastníctva Mesta Hurbanova za
dohodnutú kúpnu cenu 1,- Sk za celú prevádzanú výmeru 1 395 m2. Poplatky spojené
s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci.
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo :

za
proti
zdržal sa hlasovania

10
0
0

Zápisnica z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,
konaného dňa 10. 5. 2007
- 21 -

Materiál č. 10
LIDL – predajne potravín, Púchovská 12, Nemšová – žiadosť o nájom
pozemku.
Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci správneho oddelenia MsÚ Hurbanovo
Žiadosť tvorí prílohu zápisnice.
Finančná komisia MZ v Hurbanove a komisia životného prostredia MZ
v Hurbanove súhlasí s uzatvorením nájomnej zmluvy.

Návrh na uznesenie č. 74/2007 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
SÚHLASÍ
s uzatvorením zmluvy o nájme pozemku na dočasné užívanie na nehnuteľnosť kat. území
Hurbanovo, pozemok o výmere 26 m2 z E-parcely č. 530 vedenej na LV č. 4187 a na
nehnuteľnosť v kat. území Bohatá, pozemok o výmere 2 m2 z C-parcely č. 1484 na LV č.
907 so žiadateľom Lidl Slovenská republika v. o. s. Veľkosklad potravín Lidl, so sídlom
Púchovská 12, Nemšová, za účelom rozšírenia komunikácie v súvislosti s výstavbou
stavebného objektu SO 03 – pripojenie areálu predajne potravín Lidl Hurbanovo na štátnu
cestu I/64. Doba nájmu od 10. 5. 2007 podobu nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného
rozhodnutia stavebného objektu SO 03 – pripojenie areálu predajne potravín Lidl
Hurbanovo na štátnu cestu I/64. Cena nájmu sa stanovuje dohodou zmluvných strán vo
výške 100,- Sk/m2 na rok.
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo :
Ing. Š. Szolgay, Ing. A Szolgay

Materiál č. 11

za
proti
zdržal sa hlasovania

8
0
2
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Georgína Laczkóová, Komárňanská 154, Hurbanovo, žiadosť o pridelenie
pozemku do prenájmu, v kat. území Hurbanovo, parc. č. 2531/1 vo výmere 26 m2.
Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci správneho oddelenia MsÚ Hurbanovo.
Žiadosť je priložená k zápisnici.

Návrh na uznesenie č. 75/2007 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
SÚHLASÍ
s pridelením pozemku o výmere 26 m2 v kat. území Hurbanovo z parcely 2531/1 –
ostatná plocha vo vlastníctve Mesta Hurbanovo do nájmu žiadateľke p. Georgíne
Laczkóovej, bytom Komárňanská 154, Hurbanovo na záhradkárske účely pre vlastnú
potrebu za nájomnú cenu stanovenú v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta
Hurbanovo – čl. III. Ods. 5, písm. b/ vo výške 3,- Sk/m2 na rok. Doba nájmu 4 roky.
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo :
p. Kecskés

za
proti
zdržal sa hlasovania

9
0
1

Materiál č. 12
Attila Szomík, bytom v Hurbanove, ul. Vodná č. 16 – žiadosť o pridelenie
pozemku do prenájmu.
Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci správneho oddelenia MsÚ
v Hurbanove.
Písomná správa je priložená k zápisnici.
Finančná komisia MZ v Hurbanove a komisia životného prostredia súhlasí
s prenájmom pozemku parc. č. 125 – zastavaná plocha o výmere 75 m2.
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Návrh na uznesenie č. 76/2007 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
SÚHLASÍ
s uzatvorením dodatku k nájomnej zmluve o prenájme pozemku na dočasné užívanie č.
6/2006 uzatvorenej dňa 1. 5. 2006 predmetom ktorého je každoročné opakovanie nájmu
pozemku o výmere 75 m2 z parcely č. 125 – zastavaná plocha, kat. územie Hurbanovo,
vedľa prevádzky bagetérie BAGI BAR na adrese Konkolyho č. 6, Hurbanovo v letných
mesiacoch, t. j. v období od 1. 5. do 30. 9. toho ktorého kalendárneho roka. Cena nájmu
250,- Sk/m2 na rok t. j. celkom 7 810,- Sk ročne.
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo :

za
proti
zdržal sa hlasovania

10
0
0

Materiál č. 13
Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 441/2005 – MZ
zo dňa 8. 9. 2005 o odpredaji nehnuteľnosti v kat. území Hurbanovo, parc. č. 1598/2
– ostatná plocha pre Ľubomíra Lakatoša, bytom Malá č. 10, Hurbanovo.
Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci správneho oddelenia MsÚ
v Hurbanove.
Kúpna zmluva bola zo strany Mesta Hurbanovo vypracovaná v roku 2005, ktorá do
súčasnosti nebola zmluvnými stranami podpísaná. Listom zo dňa 5. 1. 2007 bol Ľubomír
Lakatoš oslovený, aby písomne oznámil, či na kúpe uvedeného pozemku trvá. Menovaný
v stanovenej lehote nereagoval. Z vyššie uvedeného dôvodu je zrejmé, že nemá záujem
o kúpu pozemku.
Správa je priložená k zápisnici.

Návrh na uznesenie č. 77/2007 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
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SÚHLASÍ
so zrušením uznesenia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 441/2005 – MZ zo dňa
8. 9. 2005 v plnom rozsahu.
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo :

za
proti
zdržal sa hlasovania

10
0
0

Materiál č. 14
Margita Dékányová, ul. J. Kráľa č. 20, Nové Zámky – žiadosť o vypovedanie
nájomnej zmluvy a o kompenzáciu finančných nákladov.
Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci správneho oddelenia MsÚ Hurbanovo.
Správa je pripojená k zápisnici.
Finančná komisia
MZ v Hurbanove nesúhlasí s kompenzáciou finančných
nákladov na obnovu nebytových priestorov drogérie na adrese Konkolyho č. 6.

Návrh na uznesenie č. 78/2007 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
SÚHLASÍ
s ukončením nájomnej zmluvy uzatvorenej dňa 3. 11. 2004 s Margitou Dékányovou,
bytom J. Kráľa č. 20, Nové Zámky na prenájom nebytových priestorov - drogérie na
adrese Konkolyho 6, Hurbanovo, k 30. 6. 2007.

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo :

za

6
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Ing. Hegyi, p. Fekete, PaeDr. Keszegh,
p. Kecskés

proti
zdržal sa hlasovania

4
0

Návrh na uznesenie č. 79/2007 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
NESÚHLASÍ
s prefinancovaním časti nákladov vynaložených zo strany nájomcu p. Margity
Dékányovej, bytom Nové Zámky, Janka Kráľa 20, v celkovej výške 67 855,50 Sk na
obnovu nebytových priestorov drogérie na adrese Konkolyho 6, Hurbanovo, formou
odpustenia nájomného za II. štvrťrok 2007 vo výške 19 529,- Sk vrátane služieb, ktorých
poskytovanie je s nájmom spojené.
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo :
p. Fekete, Ing. Hegyi, Mgr. Deme,
za
7
p. Kecsksés, PaeDr. Keszegh, Ing. Š. Szolgay,
Ing. A. Szolgay
proti
0
Mgr. Červenák, p. Žigová, p. Radošická
zdržal sa hlasovania 3

Materiál č. 15
Katarína Kubičeková, Orechová ul. č. 18, Hurbanovo - žiadosť o povolenie
predľženia nájomnej zmluvy zo dňa 23. 11. 2006.
Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci správneho oddelenia MsÚ Hurbanovo
Správa je priložená k zápisnici.
Finančná komisia súhlasí s predložením nájomnej zmluvy pre pani Katarínu
Kubičekovú.

Návrh na uznesenie č. 80/2007 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
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SÚHLASÍ
s predľžením nájomnej zmluvy pre pani Katarínu Kubičekovú, bytom Orechová č. 18,
Hurbanovo /dočasne bytom Ľadová plocha v Hurbanove/ do 30. septembra 2007.
Z prítomných 10poslancov hlasovalo :
za
10
proti
0
zdržal sa hlasovania
0
Materiál č. 16
Správu predkladá Mgr. László Deme, poslanec Mestského zastupiteľstva
Hurbanovo.
Písomná žiadosť je priložená k zápisnici.

Návrh uznesenia č. 81/2007 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
SÚHLASÍ
s tým, aby mesto zabezpečovalo kosenie a údržbu zelene v areáli reformovanej cirkvi na
ul. Komárňanskej č. 136, Hurbanovo, na vlastné náklady mesta.

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo :
Mgr. Červenák, p. Žigová

za
Proti
zdržal sa hlasovania

8
0
2

K bodu č. 14 - Diskusia
p. Kecskés – hovoril o zlom technickom stave vozidla na zber a odvoz
komunálneho odpadu, navrhuje kúpiť z rozpočtu mesta na uvedené účely nové
vozidlo. Požiadal pána Ing. Bahoreca na predloženie ponúk na zakúpenie nového
motorového vozidla na zber a odvoz odpadu.
Možnosť vystúpiť v rámci diskusie dostal p. Berkes vo svojom diskúsnom
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príspevku uviedol, že likvidácia hrobov jeho príbuzných nesúvisí s národnostnou
otázkou. Hrobové miesto svojich príbuznych nemá v úmysle prenajímať z dôvodu,
že nemá prostriedky na prenájom týchto hrobových miest a nedovoľuje mu to ani
jeho zdravotný stav.
- Ing. Stračiak, hlavný kontrolór mesta navrhol vyplatenie odmeny do výšky
jednomesačného platu bývalému zástupcovi primátora mesta Hurbanovo p.
Miklósovi Kecskésovi
za dosiahnuté dobré hospodárske výsledky mesta
Hurbanovo za rok 2006.

Návrh na uznesenie č. 82/2007 – MZ
Mestské zastupiteľstvo
SÚHLASÍ
s vyplatením odmeny Miklósovi Kecskésovi do výšky jednomesačného platu v roku
2006, za dosiahnuté dobré hospodárske výsledky mesta Hurbanovo za rok 2006.
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo :
p. Žigová
Mgr. Červenák, p. Kecskés

za
proti
zdržal sa hlasovania

7
1

V rámci diskusie pani primátorka JUDr. Zemková informovala prítomných
o liste
poslancov Strany maďarskej koalície, že na jednaniach organizovaných
primátorkou mesta sa poslanci SMK nezúčastnia až do rozhodnutia Ústavného súdu.

p. Kecskés, reagoval na kritiku pani primátorky v tom zmysle, že ako poslanci
SMK sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva v budúcnosti naďalej zúčastnia.
Poslanci za SMK si budú naďalej vykonávať svoje poslanecké povinnosti, nebudú sa
zúčastňovať na jednaniach, ktoré zvolá primátorka mesta z vlastnej iniciatívy.
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K bodu č. 15 - Záver
Nakoľko program zasadnutia mestského zastupiteľstva bol vyčerpaný, primátorka
mesta JUDr. Zemková poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie mestského
zastupiteľstva ukončila.

JUDr. Margita Z e m k o v á
primátorka mesta

Overovatelia: Mgr. Peter Červenák
PaeDr. Gabriella Keszeg

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