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Zápisnica
z 8. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,
ktoré sa konalo dňa 19. 7. 2007

Rokovanie 8. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove
zahájila JUDr. Margita Z e m k o v á, primátorka mesta za účasti 8 poslancov
(prezenčná listina je prílohou zápisnice), ktoré bolo zvolané na základe písomnej žiadosti
poslaneckého klubu Strany maďarskej koalície zo dňa 9. júla 2007, v zmysle § 12, ods. 1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Ospravedlnení:

Mgr. László Deme
Ing. Štefan Szolgay
Ing. Attila Szolgay

Ďalší prítomní :

Ing. Adriana Kasášová, prednostka úradu
Ing. Rudolf Stračiak, hlavný kontrolór mesta
Ing. Edita Gogolová, vedúca finančného oddelenia MsÚ
Mgr. Renáta Šuláková, Hurbanovo, Jiráskova ul. č. 2

Primátorka mesta JUDr. Margita Zemková predložila program mimoriadneho
rokovania MZ v Hurbanove.
Program rokovania :
1. Zahájenie, schválenie pracovných komisií a zapisovateľky
2. Správa o výsledku výberového konania na obsadenie funkcie
riaditeľa Domova penzión pre dôchodcov a Domova dôchodcov
v Hurbanove so sídlom Sládkovičova 30, Hurbanovo, návrh na
menovanie riaditeľa Domova penzión pre dôchodcov a Domova
dôchodcov v Hurbanove.
3. Záver
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Pán Mgr. Červenák navrhol doplniť program rokovania mimoriadneho zasadnutia
MZ v Hurbanove o ďalší bod a to schválenie príklepu na predaj nehnuteľností formou
verejnej súťaže v kat. území Hurbanovo – pozemku, parcely č. 3063/1 - zastavané plochy
a nádvoria o výmere 3986 m2, pozemku parcely č. 3063/3 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 76 m2 a stavby, administratívnej budovy so súpisným číslom 1456 na parcele č.
3063/3.
Za predložený a doplnený program 8. mimoriadneho zasadnutia MZ poslanci
hlasovali nasledovne:
za:
8
proti
0
zdržal sa hlasovania
0

Predložený program rokovania bol poslancami mestského zastupiteľstva schválený.
K bodu 1/
Zahájenie, schválenie pracovných komisií.
Primátorka mesta JUDr. Margita Zemková, predložila návrh na zloženie
pracovných komisií a zapisovateľky.
Návrhová komisia :

Mgr. Gyula Veszelei
Ladislav Fekete
Ing. Zoltán Hegyi

Mandátová komisia:

Georgína Radošická
Mgr. Peter Červenák
Anna Žigová

Overovatelia :

Miklós Kecskés
PaedDr. Gabriella Keszeg
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Zapisovateľka :

Zuzana Kardhordóová

Navrhnuté zloženie pracovných komisií bolo poslancami mestského zastupiteľstva
jednohlasne schválené.
K bodu č. 2
Správa o výsledku výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Domova
penzión pre dôchodcov a Domova dôchodcov v Hurbanove so sídlom Hurbanovo,
Sládkovičova 30, návrh na menovanie riaditeľa Domova penzión pre dôchodcov
a Domova dôchodcov v Hurbanove.
Správu predkladá Ing. Adriana Kasášová, prednostka Mestského úradu
v Hurbanove a zároveň predsedníčka výberovej komisie.
Písomná správa je priložená k zápisnici.
Pani Ing. Kasášová, prednostka MsÚ v Hurbanove informovala prítomných
o tom, že Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove na svojom 4. zasadnutí dňa 22. 3. 2007
uznesením č. 45/2007 – MZ schválilo vypísanie výberového konania na obsadenie
funkcie riaditeľa Domova penzión pre dôchodcov a Domova dôchodcov so sídlom na
Sládkovičovej ul. č. 30, Hurbanovo a zároveň vymenovalo za predsedníčku výberovej
komisie Ing. Adrianu Kasášovú prednostku MsÚ Hurbanovo a za členov výberovej
komisie Ing. Jozefínu Vlčkovú, vedúcu odboru sociálnych vecí a zdravotníctva Úradu
Nitrianskeho samosprávneho kraja, poslancov mestského zastupiteľstva p. Georgínu
Radošickú, Ing. Štefana Szolgayho, za zástupcov zamestnancov DPD a DD Hurbanovo p.
Máriu Farkašovú.
Uchádzači o túto funkciu sa do výberového konania mohli prihlásiť do termínu 11.
5. 2007 do 15.oo hod.
Do výberového konania sa prihlásili štyria uchádzači:
- RSDr. Mgr. Imrich Szabó, bytom Hurbanovo, Kvetná č. 9
- Mgr. Renáta Šuláková, bytom Hurbanovo, Jiráskova ul. č. 2
- Ing. Pavol Banai Tóth, bytom Moča, Školská ul. č. 496
- Mgr. Zlatica Vargová, bytom Nitra, Ďurkova 19
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Po otvorení obálok a preverení dokladov a kritérií vypísaných vo výberom konaní
komisia zistila, že RSDr. Mgr. Imrich Szabó a Ing. Pavol Banai Tóth doložili všetky
požadované doklady, spľňajú požadované kritériá a obaja budú pozvaní na výberové
konanie. Mgr. Renáta Šuláková nedoložila odpis z registra trestov, v prihláške však
uviedla, že ho doloží. Na základe rozhodnutia výberovej komisie bola vyzvaná, aby odpis
z registra trestov doložila do termínu 1. júna 2007, čo aj učinila, na základe toho bola na
výberové konanie pozvaná. Mgr. Zlatica Vargová, nespľňala požadované kritériá, nemala
5 rokov praxe v riadiacej funkcii, z toho dôvodu nebola na výberové konanie pozvaná.
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa DPD a DD Hurbanovo sa
uskutočnilo dňa 12. 6. 2007 so začiatkom o 14.00 hod. v zasadačke Mestského úradu
Hurbanovo.
Po osobnom pohovore s uchádzačmi komisia v tajnom hlasovaní určila poradie
uchádzačov. Členovia komisie sa dohodli, že víťazom výberového konania sa stáva
uchádzač s najnižším počtom hlasov.
Víťazom výberového konania sa stala Mgr. Renáta Šuláková s počtom bodov 7,
druhým v poradí sa stal RSDr. Mgr. Imrich Szabó s počtom bodov 9, tretím v poradí sa
stal Ing. Pavol Banai Tóth s počtom bodov 14. Pri Obsadení funkcie je poradie
uchádzačov v zmysle § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom
záujme v znení neskorších predpisov záväzné.
Pani primátorka mesta JUDr. Zemková, mala dotaz na Ing. Stračiaka, hlavného
kontrolóra mesta Hurbanovo a na Ing. Kasášovú, prednostku MsÚ v Hurbanove či
výberové konanie prebehlo podľa zákona a či neboli nejaké problémy. Hlavný kontrolór
mesta Hurbanovo Ing. Stračiak a prednostka MsÚ Hurbanovo Ing. Kasášovú potvrdili, že
výberové konanie prebehlo v poriadku, neboli zistené žiadne nedostatky.

Návrh na uznesenie č. 104/2007 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanovo
na základe výsledku výberového konania, ktoré sa uskutočnilo dňa 12. 6. 2007
menuje
Mgr. Renátu Š u l á k o v ú,
za riaditeľku Domova penzión pre dôchodcov a Domova dôchodcov so sídlom na
Sládkovičovej ulici č. 30 Hurbanovo dňom 20. júla 2007.
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Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:
za
proti
zdržal sa hlasovania

8
0
0

K bodu č. 3
Schválenie príklepu na predaj nehnuteľností formou verejnej súťaže v kat. území
Hurbanovo – pozemku, parcely č. 3063/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere
3986 m2, pozemku parcely č. 3063/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 76 m2
a stavby, administratívnej budovy so súpisným číslom 1456 na parcele č. 3063/3.
Mgr. Červenák, poslanec Mestského zastupiteľstva v Hurbanove informoval
prítomných poslancov o tom, že dňa 26. 6. 2007 bola uskutočnená verejná súťaž na predaj
nehnuteľnosti v kat. území Hurbanovo – pozemku, parcely č. 3063/1 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 3986 m2, pozemku, parcely č. 3063/3 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 76 m2 a stavby, administratívnej budovy so súpisným číslom 1456 na parcele č.
3063/3. Uznesením č. 72/2007 – MZ bola schválená vyvolávacia cena vo výške 150,Sk/m2, t. j. 609 300,- Sk bez prihliadnutia na hodnotu budovy. Víťazom verejnej súťaže
sa stala spoločnosť BUONA, s. r. o. so sídlom Pri železnici 102/5, Komárno-Ďulov Dvor
a nehnuteľnosť bola vydražená za vyvolávaciu cenu. K prevodu nehnuteľnosti je
potrebné priložiť aj uznesenie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove.

Návrh na uznesenie č. 105/2007 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
súhlasí
s odpredajom nehnuteľnosti v kat. území Hurbanovo vedenej v katastri nehnuteľností na
Správe katastra v Komárne na liste vlastníctva č. 2376, a to pozemku, parcely č. 3063/1 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 3986 m2, pozemku, parcely č. 3063/3 – zastavané
plochy a nádvoria o výmere 76 m2 a stavby, administratívnej budovy so súpisným číslom

Zápisnica z 8. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,
konaného dňa 19. 7. 2007
-6-

1456 na pozemku, parcele č. 3063/3 do vlastníctva spoločnosti BUONA, s. r. o. so sídlom
Pri železnici 102/5, Komárno - Ďulov Dvor (IČO 31420877) za kúpnu cenu 609 300,- Sk.
Poplatky spojené s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci.
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:
za
proti
zdržal sa hlasovania

8
0
0

K bodu č. 4
Záver
Nakoľko program mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva bol
vyčerpaný, primátorka mesta JUDr. Margita Zemková poďakovala prítomným za účasť
a mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončila.

JUDr. Margita Zemková
primátorka mesta

Overovatelia :

Ing. Adriana Kasášová
prednostka úradu

Miklós Kecskés
PaedDr. Gabriella Keszeg
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Cenu mesta Hurbanovo tvorí plaketa s erbom mesta a peňažná odmena. K Cene
mesta sa vydáva listina o jej udelení, v ktorej je uvedené meno, adresa, rodné číslo
odmeneného, dátum udelenia, pečiatka mesta a podpis primátora. Cenu mesta slávnostne
odovzdá odmeneným primátor mesta. Cena mesta sa môže výnimočne udeliť jednotlivcom
i po ich smrti – in memoriam. V takomto prípade sa ceny odovzdávajú rodinným
príslušníkom odmeneného.
Na základe uvedeného predložila návrh na ocenenie Cenou mesta – Pro Urbe:
- Miklós Konkoly – Thege – in memorian – za významné výsledky vo vedeckej
činnosti a propagáciu mesta doma i v zahraničí.
Finančná komisia pri MZ v Hurbanove nedoporučuje priznanie Ceny mesta pre Miklósa
Konkoly-Thege, nakoľko táto cena by bola nedocenením jeho diela a významu jeho
osobnosti. Väčšou cťou je postavenie a odhalenie jeho sochy v Hurbanove.
Komisia kultúry a športu pri MZ v Hurbanove na svojom zasadnutí dňa 12. 6. 2007
nedoporučila udeliť vyznamenanie Ceny mesta – Pro Urbe In memoriam a vyjadrila sa
nasledovne: pre človeka, ktorý svojou vedeckou činnosťou, životom, ovplyvnil rozvoj
techniky a vedy nielen doma ale aj vo svete, táto cena nie je hodna jeho mena.
Komisia navrhuje na toto ocenenie neb. Štefanovi Pellerovi, In memoriam, ktorý sa počas
svojho života podielal na kultúrnom, politickom i cirkevnom živote mesta. Ďalej komisia
navrhla udeliť Cenu mesta – Pro Urbe p. Ing. Jánovi Římanovi, ktorý sa svojou prácou
významne zaslúžil o rozvoj priemyslu v našom meste. V rokoch 1964 až 1991 pôsobil
ako riaditeľ Západoslovenských pivovarov a sladovní Hurbanovo.
V roku 1968 sa zaslúžil o výstavbu sladovne a o rok neskôr (1969) o založenie
a sprevádzkovanie pivovaru.
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Z prítomných 10 poslancov za udelenie Ceny mesta – Pro Urbe In memorian sa hlasovalo
nasledovne:
Mgr. Červenák, p. Žigová
PaedDr. Gabriella Keszeg
Ing. Hegyi, Ing. Š. Szolgay, Ing. A.Szolgay,
p. Radošická, p. Fekete, Mgr. Veszelei,
Mgr. Deme

za:
proti:

2
1

zdržal sa hlasovania

7

Návrh mesta o udelenie Ceny mesta – Pro Urbe in memorian pre Mikulása Konkoly –
Thege nebol schválený.
Pani primátorka JUDr. Margita Zemková v ďalšom predložila
ktorým bude udelená Cena primátora mesta a to nasledovne:

zoznam osôb,

- akademická sochárka Rozália Darázsová – za významnú umeleckú tvorbu
a propagáciu mesta, za záslužnú pedagogickú prácu s deťmi a mládežou
v umeleckej oblasti
- Mgr. Ladislav Druga – za vedeckú publikačnú činnosť a zviditeľňovanie mesta
- Rudolf Poništ st. – za dlhoročnú prácu v prospech rozvoja mesta
- Ing. Ladislav Farkaš – za dlhoročnú prácu v prospech rozvoja mesta
- Ján Štefánik – za dlhoročnú záslužnú prácu – trénerstvo, (získanie vynikajúcich
umiestnení na európskych a svetových súťažiach vo vzpieraní, reprezentáciu mesta
doma i vo svete, medzinárodný rozhodca na rôznych svetových súťažiach vo
vzpieraní
- Martin France – za vynikajúce výsledky v oblasti športu – lyžovanie (slalom
obrovský, alpské lyžovanie), reprezentácia na IX. Zimných paraolympijskych hrách
a rôznych súťažiach a rôznych svetových súťažiach
- Mgr. Ernest Vereš – za dlhodobé vynikajúce výsledky ZŠ slovenskej pod jeho
vedením, dlhoročná záslužná práca na úseku školstva
- Mgr. Etela Bögiová – dlhoročné vynikajúce výsledky v oblasti školstva, dlhoročná
práca v prospech mesta v oblasti kultúry (Csemadok, organizácia rôznych
kultúrnych podujatí na úseku kultúry a školstva).
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Pani primátorka okrem uvedených oznámila mená osôb, ktorým udelí Cenu primátora
mesta. Pôvodný zoznam doplnila o Ing. Jána Polláka – za úspešnú a záslužnú činnosť –
rozvoj poľnohospodárstva – výsledky dosiahnuté v oblasti rozvoja poľnohospodárstva.

Pre ocenených Cenou mesta – Pro Urbe dalo mesto vyhotoviť bronzovú plaketu
v drevenej krabici potiahnutou kožou v počte 5 ks v hodnote 2000 Sk za 1 kus. Mesto dalo
vyhotoviť vecné dary aj pre ocenených Cenou primátora mesta – bronzová medaila na
kamennom podstavčeku v drevenej krabici potiahnutej kožou v počte 10 ks. Hodnota
jednej plakety je 5 100,- Sk. Jednorázová cena za vyhotovenie obidvoch modelov cien je
11 000,- Sk.

Návrh na uznesenie č. 84/2007 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove

SCHVAĽUJE
a/ finančné náklady vo výške 2 000 Sk za vyrobenie 1 ks plakety pre oceneného Cenou
mesta – Pro Urbe
b/ finančné náklady vo výške 5 100 Sk za vyhotovenie 1 ks vecného daru pre ocenených
Cenou primátora mesta
c/ jednorázové náklady na vyhotovenie modelov plakety ocenených Cenou mesta – Pro
Urbe vo výške 5 000 Sk a jednorazové náklady na vyrobenie modelu Ceny primátora
mesta vo výške 6 000 Sk.

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:
za
proti
zdržal sa hlasovania
K bodu č. 6
MsBP a ĽP – Dodatok č. 1 ku konateľskej zmluve zo dňa 11. 1. 2005
Správu predkladá Františka Jezsóová, konateľka MsBP a ĽP v Hurbanove.
Písomná správa je priložená k zápisnici.

10
0
0
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Pani Jezsóová, konateľka MsBP a ĽP informovala mestské zastupiteľstvo, že
podniku sa podarilo získať resp. vyinkasovať nedoplatky vo výške 196 tis. Sk. Ďalej
uviedla, že pivovar Heineken Slovensko, a. s. vypovedal dodávku pary a z toho dôvodu
bude treba riešiť vykurovanie bytoviek na Sládkovičovej ulici.
K bodu č. 7
MsBP a ĽP – Dodatok č. 3 k mandátnej zmluve zo dňa 27. 3. 2006
Správu predkladá Františka Jezsóová, konateľka MsBP a ĽP v Hurbanove.
Písomná správa je priložená k zápisnici.
Finančná komisia na rozdiel od predloženého návrhu primátorky mesta uzatvoriť
dodatok č. 1 ku konateľskej zmluve do 31. 12. 2007, doporučuje uzatvoriť dodatok č. 1 na
obdobie 3 rokov.

Návrh na uznesenie č. 85/2007 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
1. S C H V A Ľ U J E
uzatvorenie Dodatku č. 3 k Mandátnej zmluve zo dňa 27. 3. 2006
medzi mestom Hurbanovo a spoločnosťou MsBP a ĽP - Mestský
bytový podnik a ľadová plocha, s. r. o. o obstaraní činností súvisiacich
so správou fondu Mesta Hurbanovo podľa predloženého návrhu
2. S C H V A Ľ U J E
Uzatvorenie Dodatku č. 1 ku Konateľskej zmluve zo dňa 11. 1. 2005
s platnosťou do 31. 12. 2007.
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:

p. Radošická

za
proti
zdržal sa hlasovania

9
0
1

K bodu č. 8
Žiadosť o zmenu organizačnej štruktúry MŠ Nový Diel
Správu predkladá p. Tímea Vargová, riaditeľka Materskej školy Nový diel
Hurbanovo.
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Písomná správa je priložená k zápisnici.
Pani riaditeľka žiada o zvýšenie úväzku upratovačke v budove MŠ na ul. Árpáda
Fesztyho č. 14 zo súčasných 50 % na 100 % od 1. 9. 2007. Svoju žiadosť odôvodnila tým,
že sa zvýšil počet detí, je potrebné aj počas dňa využívať celý priestor triedy, pri nižšom
počte detí bolo možné ležadlá na oddych ponechať rozložené v časti triedy počas celého
dňa. V súčasnosti sa v spomínanej budove skladajú a vykladajú ležadlá a posteľná
bielizeň detí k oddychu v dvoch triedach každý deň, čo vykonáva jedna upratovačka
sama.
Finančná komisia MZ v Hurbanove súhlasí so zmenou organizačnej štruktúry MŠ
Nový diel Hurbanovo.

Návrh na uznesenie č. 86/2007 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
SÚHLASÍ
so zmenou organizačnej štruktúry MŠ Nový diel
a to so zvýšením úväzku upratovačky z 50 % na 100 %.
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:
za
proti
zdržal sa hlasovania

10
0
0

K bodu č. 9
Rô z n e
K bodu č.1
Petícia za zachovanie lekárskej služby prvej pomoci v meste Hurbanovo
Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci Správneho oddelenia MsÚ Hurbanovo.
Písomná správa je priložená k zápisnici.
Podľa § 5, odsek 2 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve primátorka mesta
JUDr. Zemková p o s t ú p i l a Mestskému zastupiteľstvu v Hurbanove petíciu na
vybavenie. Mestské zastupiteľstvo na 5. zasadnutí MZ v Hurbanove dňa 10. 5. 2007
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hlasovaním poslancov odročilo prešetrenie tejto petície.
Listom zo dňa 30. 5. 2007 MUDr. Gabriel Ginzery, konateľ firmy Medigi, s. r. o.,
oznámil ukončenie organizovania LSPP v Hurbanove dňom 1. 6. 2007 s tým, že služba
LSPP bude poskytovaná firmou MEDCom, s. r. o. v Komárne. Lekár Nitrianskeho
samosprávneho kraja, MUDr. Ševčík dňa 29. 5. 2007 súhlasil s ukončením
prevádzkovania LSPP firmou Medigi, s. r. o. v spádovom území Mestskej Polikliniky
Hurbanovo.
Pani Radošická, očakáva od vedenia mesta, aby predložilo alternatívy, napr. či by mesto
nemohlo prevádzkovať LSPP, poprípade osloviť iných lekárov, či nemajú
o prevádzkovanie LSPP záujem. Navrhuje otázku riešenia vypovedania zmluvy s firmou
EUROKREDIT, s. r. o. konzultovať s právnikom a nájsť formu, ako sa bude Mestská
Poliklinika Hurbanovo ďalej prevádzkovať.
Pani primátorka JUDr. Zemková oboznámila prítomných s obsahom listu MUDr.
Juráša, konateľa firmy EUROKREDIT, s. r. o. /bývalý Aliatros/.
Pani Žigová uviedla, že treba nájsť spôsob aby LSPP mohla v Hurbanove naďalej
existovať, možno sa nájdu aj iní záujemcovia, potrebné je jednať s firmou MEDCom, s. r.
o., či by nemohli zabezpečiť fungovanie LSPP v priestoroch Mestskej Polikliniky
Hurbanovo.
Finančná komisia pri MZ v Hurbanove sa vyjadrila v tom zmysle, že na petíciu má
reagovať vedenie mesta na základe existujúcich skutkových stavov. O tejto veci nemá
rozhodovať MZ. Súčasný stav LSPP treba sledovať a po určitej dobe vyhodnotiť.
K financovaniu LSPP treba poznamenať, že zo zákona o rozpočtových pravidlách
vyplýva, že mesto nemá právo financovať činnosť podnikateľa.

Návrh na uznesenie č. 87/2007 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
BERIE NA VEDOMIE
a/ petíciu občanov za zachovanie Lekárskej služby prvej pomoci v meste Hurbanovo.
b/ poveruje Ing. Zoltána Veresa, vedúceho Správneho oddelenia MsÚ v Hurbanove
vypracovaním analýzy postupu vo veci opätovného zriadenia LSPP v Hurbanove a
možnosti vypovedania zmluvy uzatvorenej s prevádzkovateľom Mestskej Polikliniky
Hurbanovo, firmou Eurokredit s. r. o.
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:
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za
proti
zdržal sa hlasovania

10
0
0

K bodu č. 2
Návrh na kúpu KUKA vozidla
Správu predkladá Ing. Ján Bahorec, vedúci Oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ
v Hurbanove.
Písomná správa je priložená k zápisnici.
Ing. Gogolová, vedúca Finančného oddelenia hovorila o nedostatku finančných
prostriedkov, navrhla kúpiť vozidlo na výhodný leasing, alebo predať nehnuteľnosť vo
vlastníctve mesta a zo získaných prostriedkov kúpiť nové vozidlo.
Finančná komisia pri MZ v Hurbanove berie na vedomie návrh Ing. Bahoreca
a navrhuje zabezpečiť kúpu nového vozidla v rámci možnosti úpravy rozpočtu mesta na
rok 2007.

Návrh na uznesenie č. 88/2007 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
a/ s ú h l a s í
s kúpou nového vozidla na zber a odvoz komunálneho odpadu
b/ u k l a d á
Ing. Gogolovej, vedúcej finančného oddelenia MsÚ v Hurbanove
zabezpečiť vypracovanie analýzy spôsobu financovania kúpy vozidla.
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:

Ing. Hegyi, Ing. Š. Szolgay

za
proti
zdržal sa hlasovania

8
0
2

K bodu č. 3
Návrh na vybudovanie prístupovej cesty v priemyselnom parku k výrobnému areálu

Zápisnica z 8. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,
konaného dňa 19. 7. 2007
- 14 -

DS Smith Slovakia, s. r. o. Nitra
Správu predkladá Ing. Bahorec, vedúci Oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ
v Hurbanove.
Písomná správa je priložená k zápisnici.
Komisia výstavby, regionálneho rozvoja a podnikateľská pri MZ v Hurbanove na
svojom zasadnutí dňa 13. 6. 2007 súhlasila s vybudovaním prístupovej cesty podľa 2.
variantu, po vstup do areálu firmy DS Smith Slovakia s. r. o. cca 500 m2.
Komisia životného prostredia pri MZ Hurbanovo na svojom zasadnutí dňa 12. 6.
2007 po prejednaní podanej žiadosti navrhuje a odporúča MZ súhlasiť s vybudovaním
prístupovej cesty v nutnej dĺžke na pozemku parc. č. 2092/10 v k. ú. Bohatá, varianta len cestná komunikácia o šírke 6 m bez chodníka a odvodnenia. Odvodnenie cesty bude
riešené spádovaním do jarku. Koniec realizácie do septembra 2007.
Finančná komisia MZ Hurbanovo sa vyjadrila v tom zmysle, že predložený
rozpočet treba prehodnotiť, dĺžku cesty skrátiť tak, aby bola v súlade s platnou kúpnou
zmluvou, kde je uvedené, že mesto sa zaväzuje vybudovať asfaltovú cestu v tvare L
k hranici kupovaného pozemku parc. č. 2092/9.

Návrh na uznesenie č. 89/2007 – MZ
Mestské zastupiteľstvo Hurbanove
a/ s ú h l a s í
s vybudovaním prístupovej cesty na pozemku parc. č. 2092/10 v k. ú. Bohatá
s výškou nákladov cca 770 000,- Sk
b/ u k l a d á
vedúcemu Oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ Ing. Bahorecovi
zabezpečiť výstavbu prístupovej cesty do septembra 2007 v zmysle zmluvy.
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:
za
proti
zdržal sa hlasovania
K bodu č. 4
Jozef Kender, bytom Imeľ č. 830 – žiadosť na odkúpenie pozemkov

10
0
0
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Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci Správneho oddelenia MsÚ
v Hurbanove.
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice.
Finančná komisia pri MZ v Hurbanove doporučuje areál odpredať za 150,- Sk/m2,
v prípade, ak užívateľ o to nemá záujem treba uzatvoriť nájomnú zmluvu vo výške 10,Sk/m2/rok, aj spätne na dva roky.
Komisia životného prostredia odporúča MZ v Hurbanove súhlasiť s odpredajom
dotknutých pozemkov za stanovenú cenu 150,-Sk/m2.
Komisia výstavby, regionálneho rozvoja a podnikateľská pri MZ v Hurbanove
súhlasí s odpredajom pozemkov za 150,- Sk/m2 pre žiadateľa Jozefa Kendera, bytom
Imeľ č. 830.

Návrh na uznesenie č. 90/2007 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
a/ S Ú H L A S Í
s odpredajom nasledovných nehnuteľností v k. ú. Bohatá
LV č. 907, vlastnícky podiel 1/1 k celku:
- pozemok, parcela č. 401 – ostatná plocha o výmere 15 m2 v celosti
LV č. 2231, vlastnícky podiel 7/8 k celku:
- pozemok, parcela č. 397/1 – zastavaná plocha o výmere 4 989 m2, ktorej výmera
bola geometrickým plánom č. 36531171-102/2005 zo dňa 7. 11. 2005 znížená
z pôvodnej výmery 5 157 m2
LV č. 2232, vlastnícky podiel ½ k celku:
- pozemok, parcela č. 397/2 – zastavaná plocha o výmere 238 m2
- pozemok, parcela č. 397/3 – zastavaná plocha o výmere 210 m2
- pozemok, parcela č. 403 – zastavaná plocha o výmere 953 m2
- pozemok, parcela č. 407/1 – zastavaná plocha o výmere 8 802 m2, ktorej výmera
bola geometrickým plánom č. 36531171-102/2005 zo dňa 7. 11. 2005 znížená
z pôvodnej výmery 10 359 m2
- pozemok, parcela č. 407/2 – zastavaná plocha o výmere 35 m2
- pozemok, parcela č. 407/3 – zastavaná plocha o výmere 77 m2
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- pozemok, parcela č. 407/4 – zastavaná plocha o výmere 545 m2
- pozemok, parcela č. 407/5 – zastavaná plocha o výmere 257 m2
- pozemok parcela č. 407/6 – zastavaná plocha o výmere 470 m2
- pozemok, parcela č. 407/7 – zastavaná plocha o výmere 81 m2
- pozemok, parcela č. 408 – zastavaná plocha o výmere 88 m2
- pozemok, parcela č. 409 – zastavaná plocha o výmere 181 m2
- pozemok, parcela č. 410 – zastavaná plocha o výmere 371 m2
- pozemok, parcela č. 411 – zastavaná plocha o výmere 1 137 m2
- pozemok, parcela č. 412 – zastavaná plocha o výmere 1 330 m2
do vlastníctva žiadateľa, Jozef Kender, bytom Imeľ č. 830, za kúpnu cenu 150 Sk/m2.
Poplatky spojené s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci.
V prípade ak žiadateľ nemá záujem o kúpu týchto pozemkov MZ v Hurbanove
súhlasí s uzatvorením nájomnej zmluvy pre menovaného za cenu 10 Sk/m2/rok aj
spätne na 2 roky.
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo :
za
proti
zdržal sa hlasovania

10
0
0

K bodu č. 5
Martin Kurák, Pavlov Dvor č. 17, Hurbanovo - žiadosť o odpredaj pozemku
Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci Správneho oddelenia MsÚ
v Hurbanove.
Písomná správa je priložená k zápisnici.
Finančná komisia pri MZ v Hurbanove doporučuje odpredať areál za 150,- Sk/m2,
v prípade ak užívateľ o to nemá záujem treba uzatvoriť nájomnú zmluvu za cenu 10,Sk/m2/rok, aj spätne na dva roky.
Komisia výstavby, regionálneho rozvoja a podnikateľská pri MZ v Hurbanove
súhlasí s odpredajom pozemku za 150,- Sk/m2.
Komisia životného prostredia pri MZ v Hurbanove odporúča MZ súhlasiť
s odpredajom pozemkov pre menovaného za cenu 150,- Sk/m2.
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Návrh na uznesenie č. 91/2007 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
SÚHLASÍ
s odpredajom spoluvlastníckeho podielu ½ k celku na nehnuteľnostiach v k. ú. Bohatá
vedených v katastri nehnuteľností na Správe katastra v Komárne na liste LV č. 2232 vo
vlastníctve Mesta Hurbanovo v podiele ½ k celku. Jedná sa o nasledovné nehnuteľnosti:
- parcela č. 402 – zastavaná plocha o výmere 8 m2
- parcela č. 406 – zastavaná plocha o výmere 10 m2
- parcela č. 407/8 – zastavaná plocha o výmere 1 725 m2, ktorá bola geometrickým
plánom č. 36531171-102/2005 zo dňa 7. 11. 2005 oddelená z pozemku, parcely č.
407/1 – zastavaná plocha o pôvodnej výmere 10 359 m2
- parcela č. 413 – zastavaná plocha o výmere 758 m2
- parcela č. 414 – zastavaná plocha o výmere 40 m2
- parcela č. 415 – zastavaná plocha o výmere 41 m2
- parcela č. 416 – zastavaná plocha o výmere 40 m2
- parcela č. 417 – zastavaná plocha o výmere 41 m2
- parcela č. 418 – zastavaná plocha o výmere 39 m2
- parcela č. 419 – zastavaná plocha o výmere 40 m2
- parcela č. 420 – zastavaná plocha o výmere 39 m2
- parcela č. 421 – zastavaná plocha o výmere 40 m2
do vlastníctva žiadateľa, p. Martina Kuráka, bytom Pavlov Dvor č. 17, Hurbanovo za
kúpnu cenu 150,- Sk/m2. Poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci.
Ak žiadateľ nemá záujem o kúpu týchto pozemkov MZ v Hurbanove súhlasí
s uzatvorením nájomnej zmluvy pre menovaného za nájomnú cenu 10 Sk/m2/rok aj
spätne na 2 roky.

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:
za
proti
zdržal sa

10
0
0

K bodu č. 6
Stredná priemyselná škola stavebná – Építıipari Szakközépiskola – Hurbanovo –
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žiadosť o finančnú podporu projektu „Elektronizácia a revitalizácia domovov
mládeže.
Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci Správneho oddelenia MsÚ Hurbanovo.
Písomná správa je pripojená k zápisnici.

Návrh na uznesenie č. 92/2007 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
SÚHLASÍ
s poskytnutím finančných prostriedkov vo výške 20 000,- Sk
pre Strednú priemyselnú školu stavebnú v Hurbanove
na podporu projektu „Elektronizácia a revitalizácia domov mládeže“.
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:

Ing. Š. Szolgay

za
proti
zdržal sa hlasovania

9
0
1

K bodu č. 7
Stredné odborné učilište poľnohospodárske HURBANOVO – žiadosť o poskytnutie
finančnej dotácie projektu „Elektronizácia a revitalizácia domovov mládeže“
Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci Správneho oddelenia MsÚ
v Hurbanove.
Písomná správa je pripojená k zápisnici.

Návrh na uznesenie č. 93/2007 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
SÚHLASÍ
s poskytnutím finančných prostriedkov vo výške 20 000,- Sk
na podporu projektu „Elektronizácia a revitalizácia domovov mládeže“ pre SOUP
Hurbanovo.
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Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:

Ing. Š. Szolgay

za
proti
zdržal sa hlasovania

9
0
1

K bodu č. 8
Beat Amman, AOM – FINANZ AG., Bütschwil, SCHWEIZ – žiadosť o odkúpenie
pozemku v meste Hurbanovo – Bohatá
Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci Správneho oddelenia MsÚ
v Hurbanove.
Písomná správa je pripojená k zápisnici.
Finančná komisia pri MZ v Hurbanove doporučuje, aby mesto žiadalo garanciu na
to, že uvedená investícia bude aj zrealizovaná.
Doporučuje vyvolať jednanie
o možnostiach spolupráce, napr. o uzatvorení nájomnej zmluvy na dlhodobý prenájom
a zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, alebo prejednať možnosť spoluúčasti mesta vo forme
vkladu nehnuteľnosti. Navrhuje kúpnu zmluvu uzatvoriť až po výstavbe areálu.
Ing. Bahorec, vedúci Oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ Hurbanovo informoval
prítomných o tom, že podľa smerného územného plánu mesta je na oddychovú zónu
vyčlenených 26 ha.
Ing. Hegyi, navrhol odročiť žiadosť do schválenia nového smerného územného plánu
mesta.

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
ODROČUJE
žiadosť žiadateľa Beat Ammana, AOM – FINANZ AG., Bütschwil, Schweiz na
odkúpenie pozemku v meste Hurbanovo v časti Bohatá, za účelom výstavby rekreačného
komplexu AQUAPARK až do schválenie nového smerného územného plánu mesta
Hurbanovo.
Z prítomných 10 poslancov za odročenie hlasovalo:
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za
proti
zdržal sa hlasovania

10
0
0

K bodu č. 9
Jozef Kajan, Fialková č. 9, Hurbanovo – žiadosť o odkúpenie pozemku
Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci Správneho oddelenia MsÚ
v Hurbanove.
Písomná žiadosť je pripojená k zápisnici.
Finančná komisia pri MZ v Hurbanove nevidí dôvod na to, aby uvedený pozemok
nebol odpredaný už ani z toho dôvodu, že k žiadosti sú priložené podporné stanoviská
jednotlivých obyvateľov a miestnych organizácií užívajúcich areál. Finančná komisia
doporučuje odpredať pozemok formou verejnej súťaže za vyvolávaciu cenu 250,- Sk/m2.
Komisia životného prostredia pri MZ neodporúča odpredať žiadaný pozemok
a navrhuje zachovať úplné znenie schváleného uznesenia č. 67/2007 – MZ zo dňa 10.
mája 2007.
Komisia Výstavby, regionálneho rozvoja a podnikateľská pri MZ v Hurbanove
nesúhlasí s odpredajom žiadanej časti pozemku a nesúhlasí so zrušením uznesenia č.
67/2007 – MZ z 10. mája 2007.

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
SÚHLASÍ
1. so zrušením uznesenia č. 67/2007 – MZ zo dňa 10. mája 2007
2. s odpredajom nehnuteľnosti v k. ú. Bohatá, pozemku o výmere cca 1 000 m2 z Eparcely č. 1523 – orná pôda vo výmere 9 848 m2 vedenej v katastri nehnuteľností
na Správe katastra v Komárne na liste vlastníctva č. 1576, verejnou súťažou za
vyvolávaciu cenu 250,- Sk/m2.
Z prítomných 10 poslancov hlasovali:
za
Radošická, Mgr.Červenák, Ing. Š.Szolgay,

0
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p. Fekete, p. Žigová, Ing. Hegyi, Ing. A.Szolgay
Mgr. Deme, PaeDr. Keszeg, Mgr. Veszelei

proti
zdržal sa hlasovania

7
3

Uvedené uznesenie nebolo schválené.
K bodu č. 10
Rímskokatolická cirkev, Farnosť Hurbanovo, Komárňanská č. 107, Hurbanovo –
výzva na vrátenie vlastníctva k nehnuteľným veciam v kat. území Hurbanovo.
Správu predkladá: Ing. Zoltán Veres, vedúci Správneho oddelenia MsÚ
v Hurbanove.
Písomná správa je pripojená k zápisnici.

Návrh na uznesenie č. 94/2007 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
SÚHLASÍ
s uzatvorením dohody o navrátení vlastníctva k nehnuteľnostiam medzi povinnou osobou
Mestom Hurbanovo a oprávnenou osobou Rímskokatolickou cirkvou, Farnosťou
v Hurbanove so sídlom Komárňanská č. 107, Hurbanovo v zmysle zákona č. 161/2005 Z.
z. o navrátení vlastníctva k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam
a prechode vlastníctva k niektorým nehnuteľnostiam.
Jedná sa o nasledovné nehnuteľnosti v k. ú. Bohatá v intraviláne mesta Hurbanovo:
1. pozemok, parcela č. 1554/2 – ostatná plocha o výmere 7 359 m2, ktorý bol
oddelený
geometrickým plánom č. 35469510-28/2007 zo dňa 27. 4. 2007
z pôvodnej nehnuteľnosti, E-parcely č. 1288 – orná pôda o výmere 11 698 m2
vedenej v katastri nehnuteľností na Správe katastra v Komárne na liste vlastníctva
č. 1632 (pôvodne boli predmetné parcely vedené v pozemkovej knihe vo vložke č.
150 – vlastníctvo Rímskokatolickej cirkvi v Bohatej)
2. pozemok, parcela č. 1441/2 – orná pôda o výmere 12 368 m2, pozemok, parc. č.
1442/2 – ostatná plocha o výmere 68 m2, pozemok, parcela č. 1422/7 – ostatná
plocha o výmere 433 m2, ktoré boli geometrickým plánom č. 35469510-82/2007 zo
dňa 29. 5. 2007 oddelené z pozemku, parcely č. 1441 – orná pôda o výmere 31 502
m2, pozemku, parcely č. 1442 – ostatná plocha o výmere 608 m2 a pozemku,
parcely č. 1422/3 – ostatná plocha o výmere 1028 m2 vedených v katastri
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nehnuteľností na Správe katastra v Komárne na listre vlastníctva č. 907 (pôvodne
predmetné parcely boli súčasťou pôvodnej nehnuteľnosti, E-parcely č. 42 vedenej
v pozemkovej knihe vo vložke č. 150 - vlastníctvo Rímskokatolickej cirkvi
v Bohatej)
Celkový výmera pozemkov, vlastníctvo ku ktorým je možné cirkvi navrátiťje 20 228
m2.
Jedná sa o nasledovné nehnuteľnosti v k. ú. Hurbanovo v extraviláne mesta
Hurbanovo:
List vlastníctva č. 4187, parcely registra „E“:
- pozemok, E-parcela č. 923/15 – ostatné plochy o výmere 4 316 m2
- pozemok, E-parcela č. 988/21 – orná pôda o výmere 10 589 m2
- pozemok, E- parcela č. 988/22 – orná pôda o výmere 33 700 m2
- pozemok, E-parcela č. 543 – orná pôda o výmere 7 798 m2.
List vlastníctva č. 2376, parcely registra „E“
- pozemok, E-parcela č. 988/20 – orná pôda o výmere 10 585 m2
- pozemok, E-parcela č. 541 – orná pôda o výmere 13 308 m2
- pozemok, E-parcela č. 542 – vodné plochy o výmere 1 834 m2.
Celková výmera pozemkov, ktoré sa môžu navrátiť do vlastníctva cirkvi je 82 130 m2.
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:
za
proti
zdržal sa

10
0
0

K bodu č. 11
Vojtech Ballay, Novozámocká č. 5, Hurbanovo a Katarína Zváčová, Novozámocká č.
42, Hurbanovo – žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy alebo kúpnej zmluvy.
Správu predkladá Ing. Zoltán Veres. vedúci Správneho oddelenia MsÚ
v Hurbanove.
Písomná správa je pripojená k zápisnici.
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Návrh na uznesenie č. 95/2007 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
SÚHLASÍ
a/ s majetkoprávnym vysporiadaním pozemku pod domom smútku v hurbanovskom
cintoríne a pod priľahlým parkoviskom formou odkúpenia dotknutých pozemkov za cenu
stanovenú mestským zastupiteľstvom a to 100,- Sk/m2
b/ s vypracovaním geometrického plánu k majetkoprávnemu vysporiadaniu
c/ s vyplatením nájomného spätne na 2 roky nazad podľa § 107 Občianskeho zákonníka
všetkým vlastníkom pozemkov vo výške 3,- Sk/m2.
Z prítomných 10 poslancov hlasovali v prípade predaja pozemkov:
za
proti
zdržal sa

10
0
0

K bodu č. 12
Základná škola s materskou školou Árpáda Fesztyho s VJM, Športová č. 7,
Hurbanovo – žiadosť o podporu na vybudovanie miniihriska
Správu predkladá Ing. Ján Bahorec, vedúci Oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ
Hurbanovo.
Písomná správa je pripojená k zápisnici.
Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove dňa 10. 5. 2007 sa rokovalo
o požiadavke Základnej školy na Konkolyho námestí v Hurbanove o finančnú podporu na
vybudovanie miniihriska v ich areály.
Ing. Gogolová, vedúca Finančného oddelenia MsÚ v Hurbanove uviedla, že
obidvom základným školám nie je možné v tomto roku finančné prostriedky na výstavbu
miniihriska poskytnúť.
JUDr. Margita Zemková, primátorka vyzvala prítomných riaditeľov, aby sa
dohodli, ktorá škola vybuduje miniihrisko v tomto roku.
Mgr. Veszelei navrhol, aby sa riaditelia dohodli na kompromise.
Ing. Š. Szolgay uviedol, že obidve žiadosti na výstavbu miniihriska sú
opodstatnené a komisia školstva a vzdelávania navrhuje vyhovieť obidvom žiadateľom.
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Mgr. Dibusz, riaditeľ ZŠ s materskou školou Á. Fesztyho súhlasil s tým, aby sa na tejto
škole začala výstavba miniihriska v roku 2008.
Pani Radošická navrhla, aby sa pri schvaľovaní budúcoročného rozpočtu
schválili finančné prostriedky na výstavbu miniihriska na ZŠ s materskou školou Á.
Fesztyho a VJM.
Pán Fekete tiež podporil návrh, aby sa riaditelia škôl dohodli.

Návrh na uznesenie č. 96/2007 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
SÚHLASÍ
1/ s výstavbou viacúčelového ihriska v areáli Základnej školy so sídlom na Konkolyho
námestí č. 2 v Hurbanove
2/ s pridelením finančných prostriedkov vo výške 547 000,- Sk (s DPH) pre ZŠ so sídlom
na Konkolyho nám. 2, Hurbanovo
3/ P O V E R U J E
Ing. Gogolovú, vedúcu Finančného oddelenia MsÚ v Hurbanove,
zapracovať do rozpočtu na rok 2008 pridelenie finančných prostriedkov vo výške
560 000,- Sk na výstavbu miniihriska pre Základnú školu s materskou školou Á. Fesztyho
s VJM, Športová 7, Hurbanovo.
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:
za
proti
zdržal sa hlasovania

10
0
0

K bodu č. 13
Veronika Tamaškovičová, Školská č. 3, Hurbanovo – žiadosť o zrušenie nájomnej
zmluvy
Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci Správneho oddelenia MsÚ
v Hurbanove.
Písomná správa je pripojená k zápisnici.
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Návrh na uznesenie č. 97/2007 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
SÚHLASÍ
so zrušením nájomnej zmluvy o dočasnom užívaní pozemku o výmere 102 m2 z parcely
č. 1446/12 v k. ú. Bohatá č. zmluvy 17/2004 uzatvorenej dňa 8. 10. 2004 medzi
prenajímateľom Mestom Hurbanovo a nájomníčkou Veronikou Tamaškovičovou, bytom
Školská č. 3, Hurbanovo, dohodou ku dňu 30. 6. 2007.
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:

Ing. A. Szolgay. Mgr. Deme, PaeDr. Keszeg

za
proti
zdržal sa hlasovania

7
0
3

K bodu č. 14
Klára Kosinová, Pivovarská č. 30, Hurbanovo – žiadosť o pridelenie pozemku do
prenájmu.
Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci Správneho oddelenia MsÚ
v Hurbanove.
Písomná správa je pripojená k zápisnici.
Mgr. Veszelei navrhol, aby sa nájomná zmluva uzatvorila na dobu určitú, a to do
zahájenia výstavby plynovej kotolne pre bytové jednotky na Sládkovičovej ulici.

Návrh na uznesenie č. 98/2007 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
SÚHLASÍ
a/ s pridelením pozemku o výmere 102 m2 z parcely č. 1446/12 – ostatná plocha
o výmere 1233 m2 v k. ú. Bohatá do prenájmu žiadateľke Kláre Kosinovej, bytom
Pivovarská 30, Hurbanovo za účelom prevádzkovania predajne. Nájomná cena sa
stanovuje v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Hurbanovo – čl. III, ods. 5, a1)
vo výške 250,- Sk/m2 na rok. Doba nájmu 4 roky od 1. 7. 2007,
b/ s uzatvorením nájomnej zmluvy s 3 mesačnou výpovednou lehotou, z dôvodu riešenia
vykurovania bytov v bytových jednotkách na Sládkovičovej ulici.
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Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:

Ing. Hegyi, PaeDr. Keszeg

za
proti
zdržal sa hlasovania

8
0
2

K bodu č. 15
Klára Kosinová, Pivovarská č. 30, Hurbanovo – žiadosť o zrušenie nájomnej zmluvy
Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci Správneho oddelenia MsÚ
v Hurbanove.
Písomná správa je pripojená k zápisnici.

Návrh na uznesenie č. 99/2007 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
SÚHLASÍ
so zrušením nájomnej zmluvy o dočasnom užívaní pozemku, č. 12/2005 uzatvorenej dňa
30. 11. 2005 medzi prenajímateľom Mestom Hurbanovo a nájomcom Klárou Kosinovou,
bytom Pivovarská č. 30, Hurbanovo, predmetom ktorej je prenájom pozemku o výmere
23 m2 z parcely č. 1146/1 v k. ú. Bohatá pod predajným stánkom na Sládkovičovej ulici
v Hurbanove, dohodou ku dňu 30. 6. 2007.
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:
za
proti
zdržal sa

10
0
0

K bodu č. 16
Alica Frunyóová, Sládkovičova 2579/8, Hurbanovo – žiadosť o pridelenie pozemku
do prenájmu
Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci Správneho oddelenia MsÚ
v Hurbanove.
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Písomná správa je priložená k zápisnici.

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
SÚHLASÍ
s uzatvorením nájomnej nájomnej zmluvy o prenájme pozemku o výmere 23 m2 z parcely
č. 1446/1 – ostatná plocha v k. ú. Bohatá so žiadateľkou Alicou Frunyóovou, bytom
Sládkovičova 2578/8, Hurbanovo, za účelom prevádzkovania predajného stánku na prenajatom pozemku. Nájomná cena sa stanovuje v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom
Mesta Hurbanovo – čl. III. Ods. 5 al/ vo výške 250,- Sk/m2 na rok. Doba nájmu 4 roky.
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:
za
proti
Ing. A. Szolgay, PaedDr. Keszeg, Ing. Hegyi, p.Fekete
Mgr. Červenák,
zdržal sa

5
0
5

Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy pre žiadateľku Alicu Frunyóovú, Sládkovičova
2579/8, Hurbanovo, nebol schválený.

K bodu č. 17
Katarína Sashalmiová, Á. Fesztyho č. 27/5, Hurbanovo – žiadosť o predľženie
nájomnej zmluvy
Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci Správneho oddelenia MsÚ
v Hurbanove.
Písomná správa je priložená k zápisnici.

Návrh na uznesenie č. 100/2007 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
SÚHLASÍ
s uzatvorením dodatku k nájomnej zmluve o dočasnom užívaní pozemku č. 10/2005
uzatvorenej dňa 30. 6. 2005 medzi prenajímateľom Mestom Hurbanovo a nájomcom

Zápisnica z 8. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,
konaného dňa 19. 7. 2007
- 28 -

Katarínou Sashalmiovou, bytom Á. Fesztyho 27/5, Hurbanovo, predmetom ktorého bude
predľženie doby nájmu pozemku o výmere 3 m2 z parcely č. 2124/1 v k. ú. Hurbanovo,
a to do doby vydania právoplatného stavebného povolenia na výstavbu autobusovej
stanice v predmetnej lokalite.
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:
za
proti
zdržal sa

10
0
0

K bodu č. 18
František Szabó a manž., Holanovo č. 38, Hurbanovo – žiadosť o pridelenie
pozemku do prenájmu.
Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci Správneho oddelenia MsÚ
v Hurbanove.
Písomná správa je priložená k zápisnici.

Návrh na uznesenie č. 101/2007 - MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
SÚHLASÍ
S pridelením pozemku v k. ú. Hurbanovo, parcely č. 4012 – zastavaná plocha o výmere
1458 m2 do prenájmu žiadateľovi Františkovi Szabóovi a manž., bytom Holanovo 38,
Hurbanovo na účely pasenia dobytku pre vlastnú potrebu. Nájomná cena sa stanovuje
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. Zároveň sa povoľuje, aby nájomca oplotil na
vlastné náklady prenajatý pozemok.
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:

Ing. Hegyi

K bodu č. 19

za
proti
zdržal sa

9
0
1
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Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku – Csemadok ZO Hurbanovo,
Konkolyho č. 1, Hurbanovo – žiadosť o bezplatnom prenájme nebytových
priestorov.
Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci Správneho oddelenia MsÚ
v Hurbanove.
Písomná správa je priložená k zápisnici.

Návrh na uznesenie č. 102/2007 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
SÚHLASÍ
s pridelením nebytových priestorov o rozlohe 29,8 m2 na II. poschodí administratívnej
budovy na adrese Nám. M. Konkolyho Thege č. 3 do bezplatného užívania pre Maďarský
spoločenský a kultúrny zväz – Csemadok – ZO Hurbanovo, so sídlom Konkolyho č. 1,
Hurbanovo na dobu neurčitú.
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:
za
proti
zdržal sa

K bodu č. 20
Štefan Turbač a manž. Ildikó, Robotnícka č. 22, Hurbanovo
v zmysle schváleného poradovníka.

10
0
0

– pridelenie bytu

Správu predkladá Georgína Radošická, predsedníčka sociálnej, bytovej a zdravotnej
komisie MZ v Hurbanove. Informovala prítomných o tom, že na jeseň sa má uvoľniť byt
na ul. Sládkovičovej č. 34/6 v Hurbanove. Tento byt žiada prideliť podľa schváleného
poradovníka na pridelenie bytov pre Štefana Turbača a manž., Ildikó, bytom Hurbanovo,
Robotnícka č. 22.

Návrh na uznesenie č. 103/2007 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
SÚHLASÍ

Zápisnica z 8. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,
konaného dňa 19. 7. 2007
- 30 -

s pridelením nájomného bytu na ul. Sládkovičovej č. 34/6 v Hurbanove, Štefanovi
Turbačovi a manž., Ildikó, bytom v Hurbanove, Robotnícka č. 22 v zmysle schváleného
poradovníka na pridelenie bytov.
Z 10 prítomných poslancov hlasovalo:
za
proti
zdržal sa hlasovania

10
0
0

K bodu č. 10

Diskusia
Ako prvá v rámci diskusie vystúpila primátorka mesta JUDr. Margita Zemková.
Oboznámila prítomných s podaním, ktoré sa nachádza na Ústavnom súde SR na
nedemokratickosť volieb, ktoré sa konali 2. decembra 2006, ku ktorému podaniu sa
musela vyjadriť do 6. júna 2007.
V ďalšom oboznámila prítomných, že v dňoch od 29.júna do 1. júla 2007 sa budú
konať III. hurbanovské kultúrne dni a oslavy 650. výročia založenia mesta Hurbanova.
Pani Radošická v rámci diskusie požiadala predsedníčku komisie schválenej na
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa DPD a DD v Hurbanove, ktoré sa
konali dňa 12. 6. 2007 na MsÚ v Hurbanove. Ing. Adriana Kasášová, predsedníčka
výberovej komisie oboznámila poslancov MZ v Hurbanove s výsledkami výberového
konania.
Mgr. Veszelei žiadal opravu miestnej komunikácie ul. Pivovarskej, Ing. Š.
Szolgay žiadal opravu poškodeného povrchu chodníka na ul. 1. mája v Hurbanove.
JUDr. Zemková informovala prítomných o tom, že dňa 7. 6. 2007 sa uskutočnil
odchyt túlavých psov na území mesta Hurbanovo.
Ing. Hegyi, žiadal aby webová stránka mesta bola aj v maďarskom jazyku.
K bodu č. 11
Záver
Nakoľko program zasadnutia mestského zastupiteľstva bol vyčerpaný, primátorka
mesta JUDr. Zemková poďakovala prítomným za účasť a zasadnutia mestského
zastupiteľstva ukončila.
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JUDr. Margita Zemková
primátorka mesta

Overovatelia:

Mgr. László Deme

Georgína Radošická

Ing. Adriana Kasášová
prednostka úradu
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