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Z á p i s n i c a 
 

z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,  
ktoré sa konalo dňa 8.11.2007 

 
Rokovanie  10. 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).  
 
Ďalší prítomní :  Ing. Rudolf Stračiak, hlavný kontrolór .   

Ing. Adriana Kasášová, prednostka úradu 
   Ing. Edita Gogolová, vedúca finančného oddelenia MsÚ 
   Ing. Zoltán Veres, vedúci správneho oddelenia MsÚ 
                              Ing. Ján Bahorec, vedúci oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ 
                              Františka Jezsóová, konateľka MsBP a ĽP 

Mgr. Renáta Šuláková, riaditeľka DPD a Domova dôchodcov 
    
 

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. II. zmena rozpočtu Mesta Hurbanovo na rok 2007 a súvisiace 

žiadosti  
5. Návrh na zloženie inventarizačných komisiu pre riadnu ročnú 

inventarizáciu majetku mesta Hurbanovo v roku 2007 
6. Mestská Poliklinika Hurbanovo – úprava rozpočtu na rok 2007  
7. Riešenie prevádzkovania Mestskej Polikliniky Hurbanovo 

v ďalšom období 
8. Domov penzión pre dôchodcov a Domov dôchodcov Hurbanovo – 
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úprava rozpočtu na rok 2007 

9. Domov penzión pre dôchodcov a Domov dôchodcov Hurbanovo –     
žiadosť o zvýšenie kapacity zariadenia zo 65 na 73 obyvateľov 

  10. MsBP a ĽP, s. r. o. – riešenie zabezpečenia dodávky tepla na ulici  
           Sládkovičovej v Hurbanove 
     11. Registratúrny poriadok a plán Mesta Hurbanovo, MŠ Hurbanovo,
           CVČ Hurbanovo 
     12. Rôzne 
                                 13. Diskusia 
      14. Záver 
 
Pani Georgína Radošická, poslankyňa mestského zastupiteľstva a predsedníčka komisie 
sociálnej, bytovej a zdravotníctva MZ žiadala do programu rokovania zaradiť  návrh na 
pridelenie bytu, ktorý sa uvoľní po rodine Tóthovej, na ulici Sládkovičovej č. 36/2, 
Hurbanovo. 
Ing. Attila Szolgay, predseda komisie životného prostredia MZ Hurbanovo predložil 
žiadosť CVČ, Zelené oázy 2008, nadácie Ekopolis v spolupráci so spoločnosťou Slovnaft 
a. s.  ktorej cieľom je vytvoriť, obnoviť a oživiť ekologicky hodnotné plochy obcí a škôl. 
Žiadal ctené MZ o zaradenie tejto  žiadosti na prejednanie  na zasadnutí MZ.  

  
 Za predložený a doplnený program 10. zasadnutia MZ poslanci hlasovali 
nasledovne: 
      za:      11 
      proti:        0 
      zdržal sa:       0 
  

 Predložený program rokovania mestského zastupiteľstva bol poslancami MZ  
jednohlasne schválený.       
 
K bodu 1/ 
  
         Primátorka mesta predložila návrh na zloženie pracovných komisií 
a zapisovateľky. 
Návrhová komisia :                        Mgr. Peter Červenák 
                                                          Mgr. Gyula Veszelei 
                                                          PaedDr. Gabriella Keszeg                        
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Z prítomných 11 poslancov za  predložený návrh  zloženia návrhovej komisie hlasovalo 
nasledovne: 
 
       Za      8 
       Proti     0 
Mgr. Červenák, Mgr. Veszelei, 
PeadDr. Keszeg     Zdržali sa hlasovania  3 
                                                                                                         
Mandátová komisia:   Ing. Attila Szolgay 
      Ladislav Fekete 
      Ing. Zoltán Hegyi 
 
Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh zloženia mandátovej komisie hlasovalo 
nasledovne: 
 
       Za     8 
       Proti     0 
Ing. A. Szolgay, L. Fekete  
Ing. Zoltán Hegyi     Zdržali sa hlasovania  3  
 
 
Overovatelia :    Miklós Kecskés 
      Georgína Radošická 
       
          
Zapisovateľka :    Zuzana Kardhordóová 
  
 
K bodu 2/  - Interpelácia 
  
 JUDr. Zemková, primátorka Mesta Hurbanova odpovedala na pripomienky 
poslancov MZ, ktoré odzneli na 9. zasadnutí MZ dňa 13. 9. 2007.  

Pán poslanec Miklós Kecskés poukázal na sťažnosť obyvateľov z ulice Slnečná  na 
rozkopanú cestu. V priebehu 36 týždňa bola úsekom služieb odstránená závada, odviedla 
sa dažďová voda a v 43 týždni dňa 26. 10. 2007 bol upravený zelený pás pri MK, pri 
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nehnuteľnosti pána Horjána. 

Čo sa týka neporiadku v okolí požiarnej zbrojnice, na tvári miesta bolo zistené, že 
za plechovou ohradou sú uzatvorené psy nájomníka Miroslava Mártona a podľa šetrenia 
vedúceho správneho oddelenia Ing. Veresa, nie je tam neporiadok.  
 V interpelácii vystúpil Mgr. Deme vo veci kosenia verejných priestranstiev, táto 
úloha je priebežne plnená úsekom služieb.  
 V diskusii vystúpil predseda dopravnej komisie pán Ladislav Fekete, žiada riešiť 
problém autobusových zástavok nakoľko novoosadené sa javia priestorove nevyhovujúce. 
Nastolený problém bude doriešený umiestnením ďalších zastávok, dodacia lehota je cca 2 
– 3 mesiace. Jeho ďalším príspevkom bola otázka k osadeniu meračov rýchlosti na štátnej 
ceste I/64. Podľa prísľubu Slovenskej správy ciest Bratislava merače zabezpečí v priebehu 
roka 2008 a v úseku cesty Nové Zámky – Komárno by mali byť osadené 3 merače.  
 Poslanec Ing. Štefan Szolgay žiadal umiestniť autobusovú zástavku na ul. 1. mája. 
Doteraz boli osadené 2 značky zastávka SAD (vodiči to aj rešpektujú). Krytá zastávka 
bude umiestnená na tejto ulici v spolupráci s SOUP.  
 Primátorka vyslovila nespokojnosť s dopravným značením pred Potravinami 25 
v mestskej časti Bohatá. Krajský úrad v Nite povolil zákaz zastavenia nákladných 
vozidiel, mesto požiadalo KÚ Nitra o osadenie tabúľ „zákaz zasatavenia všetkých 
vozidiel“. 
 Pani poslankyňa Žigová poukázala na parkovanie cudzích vozidiel  v areáli 
polikliniky. Vzhľadom nato, že v areáli funguje práčovňa, zákaz vjazdu pre cudzie 
vozidlá sa nebude osadzovať. Aj napriek tomu mestská polícia prevádza pravidelné 
kontroly.  
 
 Mgr. Gyula Veszelei mal pripomienku k dopravnému značeniu pred OD Lidl. 
Krajský úrad v Nitre pre cestnú dopravu vydal rozhodnutie zo dňa 17. 10. 2007 o úprave 
značenia, ktoré zabezpečí Slovenská správa ciest v priebehu budúceho týždňa. 
 

Pani Radošická vo svojej interpelácii žiadala opraviť chodník pred predajňou 
potravín a upraviť terén na sídlisku Árpáda Fesztyho. V ďalšom žiadala upraviť spevnené  
plochy pred garážami  na spomínanom sídlisku. 

    
 
 
 
          K bodu 3/ 



 
Zápisnica z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 

konaného dňa 8.11.2007 
- 5 - 

 
 

 Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva. 

 Správu predkladá: JUDr. Margita Zemková , primátorka mesta. 
 Písomná správa je priložená k zápisnici.  
 
 Boli prijaté uznesenia od čísla 106/2007  do 125/2007. Z týchto uznesení malo 
jedno uznesenie ukladaciu časť a to č. 106/2007 – MZ. 
 
 V tomto uznesení sa ukladalo Ing. Rudolfovi Stračiakovi, hlavnému kontrolórovi 
Mesta Hurbanovo prešetriť zmluvy o finančných pôžičkách poskytnutých fyzickým 
osobám od začiatku roku 2007 ku dňu 13. 9. 2007 a predložiť fotokópie týchto zmlúv 
predsedovi finančnej komisie MZ Hurbanovo v termíne do 17. 9. 2007. 
 Úloha bola splnená. K 14. 9. 2007 bolo poskytnutých 15 sociálnych pôžičiek 
v celkovej hodnote 62 180,- Sk, z ktorých bolo vrátené do pokladne Mestského úradu 
Hurbanovo 11 500,- Sk.  
 
 
K bodu 4/ 
 

II. zmena rozpočtu Mesta Hurbanovo na rok 2007 a súvisiace žiadosti    
 
 Správu predkladá Ing. Edita Gogolová, vedúca Finančného oddelenia MsÚ 
v Hurbanove. 
 Písomná správa je priložená k zápisnici. 
 
 Pán Mgr. Veszelei žiadal do budúcoročného rozpočtu zahrnúť náklady na opravu 
ciest  pri Pivovarských bytovkách. Vo svojom príspevku požadoval aj vybudovanie 
parkoviska pre osobné autá v tejto časti mesta.     
 Pán Miklós Kecskés vyjadril svoje stanovisko k jednotlivým položkám a žiadal 
predložiť čerpanie  rozpočtu k 30. 9. 2007 a navrhuje II. zmenu rozpočtu odročiť na 
najbližšie zasadnutie MZ.  
 K žiadosti CVČ  o poskytnutie finančných prostriedkov na prenájom telocviční vo 
výške 34 000,- Sk na rok 2007,  pán Miklós Kecskés navrhuje bezplatne poskytovať 
priestory telocvične ZŠ pre žiakov škôl  na území mesta.  
 PeadDr. Gabriella Keszeg taktiež navrhuje žiakom škôl  bezplatné poskytovanie 
priestorov telocviční.  
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 Komisia kultúry a športu pri MZ  prejednala túto žiadosť a odporúča naďalej 
realizovať športové krúžky tak, ako doposiaľ, teda poskytovať priestory telocvične 
bezplatne.  
 Komisia verejného poriadku a dopravy pri MZ v Hurbanove nesúhlasí so žiadosťou 
CVČ Hurbanovo.    
 Finančná komisia pri MZ v Hurbanove doporučuje prijať uznesenie, aby na všetky 
krúžkové činnosti  žiakov vrátane tých, ktoré organizuje CVČ, sa priestory v areáli 
základných škôl poskytovali bezplatne. 
 Ing. Stračiak hlavný kontrolór Mesta Hurbanovo nesúhlasí s tým, aby CVČ 
bezplatne užívalo priestory telocviční z dôvodu, že na prevádzkovanie telocviční sú 
náklady  za spotrebu elektrickej energie ale aj na vykurovanie a na upratovanie. 
 
 
Návrh na uznesenie č. 126/2007 - MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
o d r o č u j e  
prejednanie  II. zmeny rozpočtu Mesta Hurbanovo na rok 2007  
u k l a d á 
Ing. Edite Gogolovej, vedúcej Finančného oddelenia MsÚ v Hurbanove 
predložiť poslancom MZ správu  o plnení rozpočtu  jednotlivých položiek  k 30. 9. 
2007 na najbližšie zasadnutie MZ. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
 
       Za                11 
       Proti                 0 
       Zdržal sa hlasovania      0 
 
 
Žiadosť CVČ v Hurbanove na poskytnutie finančných prostriedkov za prenájom 
telocviční  
 
Návrh na uznesenie číslo 127/2007 – MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
u k l a d á  
riaditeľom ZŠ v Hurbanove bezplatne poskytovať priestory telocvične pre žiakov 
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vrátane CVČ v Hurbanove. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
       Za         9 
       Proti        0 
Mgr. Červenák, Ing. Š. Szolgay  Zdržal sa hlasovania     2 
 
 
K bodu č. 5 
 
 Návrh na zloženie inventarizačných komisií pre riadnu ročnú inventarizáciu 
majetku mesta Hurbanovo v roku 2007. 
 
 Správu predkladá Ing. Edita Gogolová, vedúca Finančného oddelenia MsÚ 
v Hurbanove. 
 Písomná správa je priložená k zápisnici. 
 Finančná komisia súhlasí s predloženým návrhom zloženia inventarizačných 
komisií.  
 
 
Návrh na uznesenie číslo 128/2007 – MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
a/ schvaľuje 
1. ústrednú inventarizačnú komisiu  
2. dielčie inventarizačné komisie v súlade s predloženým návrhom. 
b/ ukladá 
1. dielčim inventarizačným komisiám vykonať riadnu ročnú inventarizáciu k 31. 12. 
2007 v súlade so zákonom o účtovníctve a spracované materiály odovzdať ústrednej 
inventarizačnej komisii do 15. 1. 2008     
2. ústrednej inventarizačnej komisii predložiť mestskému zastupiteľstvu správu       
o ročnej inventarizácii vykonanej k 31. 12. 2007 v rámci záverečného účtu mesta. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
 
       Za      8 
       Proti              0 
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Mgr. Veszelei, PeadDr. Keszeg, Kecskés     zdržal sa hlasovania   3 
 
 
K bodu č. 6 
 
 Mestská Poliklinika Hurbanovo – úprava rozpočtu na rok 2007 
  
 Správu predkladá Ing. Ildikó Pavlíková, poverená riaditeľka Mestskej Poliklinky 
Hurbanovo. 
 Písomná správa je priložená k zápisnici. 
 Ing. Ildikó Pavlíková, poverená riaditeľka Polikliniky Hurbanovo vo svojom 
komentári k úprave rozpočtu  o. i. informovala prítomných o tom, že v rozpočte na rok 
2007 príjmy ako aj výdavky  boli plánované na celý rok vrátane LSPP. 
 Finančná komisia pri MZ v Hurbanove súhlasí s predloženým návrhom na úpravu 
rozpočtu na rok 2007 pre Mestskú Polikliniku v Hurbanove. 
 
 
Návrh na uznesenie č. 129/2007 – MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e 
úpravu rozpočtu na rok 2007 pre Mestskú Polikliniku v Hurbanove. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
 
       Za             11 
       Proti              0 
       Zdržal sa hlasovania            0 
 
 
K bodu č. 7 
 
 Riešenie prevádzkovania Mestskej Polikliniky Hurbanovo v ďalšom období 
  
 Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci Správneho oddelenia MsÚ 
v Hurbanove. 
 Písomná správa je priložená k zápisnici. 
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 Poverená riaditeľka Mestskej Polikliniky v Hurbanove Ing. Ildikó Pavlíková, 
informovala prítomných o tom, že v priebehu 3 – 4 rokov,  k 30. 6. 2007 MUDr. Juráš 
poskytoval finančné prostriedky na činnosť polikliniky. 
 Pán Miklós Kecskés mal pripomienku, že predložený materiál na zasadnutie MZ 
nie je dostačujúci nato aby sa vypovedala zmluva s firmou Aliatros, s. r. o.  On sám nie je 
proti vypovedaniu zmluvy, navrhol túto problematiku prejednať  s právnikom, do doby 
konkrétneho riešenia nepodporí návrh na ukončenie spolupráce.  
 Ing. Zoltán Veres, vedúci Správneho oddelenia MsÚ v Hurbanove povedal, že 
zmluva s firmou Aliatros, s. r. o. na prevádzkovanie Mestskej Polikliniky Hurbanovo bola 
uzatvorená od 1. 7. 2004 a táto firma mala  preinvestovať  na údržbu a rekonštrukciu 
budovy  Mestskej Poliklinky Hurbanovo doteraz 7 mil. Sk. Z dôvodu toho, že táto firma 
nepoukázala pre tento účel žiadne finančné  prostriedky,  navrhuje  firmou Aliatros, s. r. 
o.  zmluvu vypovedať. Po konzultácii s právnikom Mesta Hurbanovo JUDr. 
Shuchmannom  je dôvod na vypovedanie spomínanej zmluvy. Podľa vyjadrenia Ing. 
Veresa nie je možné jednať  s MUDr. Jurášom, konateľom firmy Aliatros, s. r. o.   
 JUDr. Zemková, primátorka mesta povedala, že Aliatros, s. r. o.,  nedodržuje 
v zmluve stanovené podmienky a tento stav trvá fakticky od samého začiatku, od 
podpísania zmluvy. Na jednania vyvolané Mestom Hurbanovo reaguje tak, že 
elektronickou poštou posiela svoje ospravedlnenia.  
 Pani Georgína Radošická, predsedníčka komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva 
pri MZ nepodporí návrh mesta na vypovedanie zmluvy, navrhuje vypracovať víziu 
zdravotníctva a analýzu o čo môže prísť mesto pri zrušení zmluvy s firmou Aliatros, s. r. 
o.  
 Pán Mgr. Veszelei upozornil na možnosť premlčania pohľadávok zo strany mesta.  
 Pani Anna  Žigová – z jej pohľadu zámer firmy Aliatros, s. r. o.  je jediný aby 
mesto odpustilo preinvestovanie finančných prostriedkov. 
 Finančná komisia pri MZ  Hurbanovo vo svojom stanovisku uvádza, že 
jednostranné odstúpenie od zmluvy je sporné. Čo sa týka návrhu na zrušenia organizácie, 
finančná komisia doporučuje vypracovať v konkrétnych číslach vyjadrený spôsob 
prevádzkovania polikliniky v budúcnosti. Doporučuje do doby predloženia konkrétneho 
konštruktívneho návrhu na riešenie ponechať jestvujúci stav.  
 Komisia verejného poriadku MZ v Hurbanove navrhuje ukončiť zmluvu s firmou 
Aliatros s. r. o.  
 Mgr. Červenák – doporučil MZ,  aby nedoplatok zo strany firmy  Aliatros, s. r. o.  
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bol uplatnený  resp. vymáhaný  súdnou cestou. 
 
Návrh na uznesenie č. 130/2007 - MZ 
Mestské zastupiteľstvo  v Hurbanove 
o d r o č u j e 
prerokovanie návrhu zmluvy na ukončenie spolupráce s firmou Aliatros, s. r. o., 
ktorá zmluva bola podpísaná dňa 1. 6. 2004.   
U k l a d á  
Ing. Zoltánovi Veresovi, vedúcemu Správneho oddelenia MsÚ Hurbanovo 
zabezpečiť vypracovanie právnej a finančnej analýzy  odstúpenia od zmluvy 
s firmou Aliatros, s. r. o. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
 
       Za      9 
Mgr. Červenák     Proti     1 
p. Žigová      Zdržal sa    1 
 
K bodu č. 8 
 
 Domov penzión pre dôchodcov a Domov dôchodcov Hurbanovo – úprava 
rozpočtu na rok 2007 
 
 Správu predkladá   Mgr. Renáta Šuláková, riaditeľka Domova penzión pre 
dôchodcov a Domova dôchodcov Hurbanovo. 
 Písomná správa je priložená  k zápisnici. 
 Prítomní poslanci pripomienky nemali. 
 
Návrh na uznesenie číslo 131/2007 – MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie 
úpravu rozpočtu na rok 2007 
pre Domov penzión pre dôchodcov a Domov dôchodcov Hurbanovo 
podľa predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
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       Za      11 
       Proti       0 
       Zdržal sa hlasovania    0 
 
 
K bodu č. 9 
 
 Domov penzión pre dôchodcov a Domov dôchodcov Hurbanovo – žiadosť 
o zvýšenie kapacity zariadenia zo 65 na 73 obyvateľov. 
 

Správu predkladá Mgr. Renáta Šuláková, riaditeľka Domova penzión pre 
dôchodcov a Domova dôchodcov Hurbanovo. 

Písomná správa je priložená k zápisnici. 
Pani Georgína Radošická, predsedníčka  bytovej,sociálnej a  zdravotnej  komisie 

MZ v Hurbanove navrhuje vyhovieť žiadosti   
 
Návrh na uznesenie číslo 132/2007 – MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
a/ s c h v a ľ u j e 
    zvýšenie  počtu kapacity zariadenia DPD a DD v Hurbanove, Sládkovičova 30,     
    Hurbanovo, zo  65 na 73 osôb. 
b/ U k l a d á 
     Mgr. Renáte Šulákovej, riaditeľke DPD a DD v Hurbanove 
     odovzdať prebytočný hnuteľný majetok /4 kuchynské linky/ bezplatným   
     prevodom pre MsBP a ĽP na umiestnenie  v mestských nájomných  bytoch  
     mesta Hurbanovo za účelom ďalšieho použitia.   
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
       Za      11 
       Proti       0 
       Zdržal sa      0 
 
 
K bodu č. 10 
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 MsBP a ĽP, s. r. o. – riešenie zabezpečenia dodávky tepla na ulici 
Sládkovičovej v Hurbanove.  
 
 Správu predkladá Františka Jezsóová, konateľka MsBP a ĽP Hurbanovo. 
 Písomná správa je priložená k zápisnici. 
 
 Ing. Bahorec, vedúci oddelenia Regionálneho rozvoja MsÚ Hurbanovo oboznámil 
prítomných s problematikou vykurovania bytoviek na Sládkovičovej ulici Hurbanovo. 
Heineken Slovensko, a. s.  vypovedala dodávku tepla pre bytovky na sídlisku Vinohrady 
Hurbanovo a  dňom 1. 9. 2008 prestane  dodávať teplo pre  tieto bytovky. 
Ing. Bahorec, vedúci oddelenia Regionálneho rozvoja MsÚ Hurbanovo - Mesto 
Hurbanovo vyžiadalo ponuky na riešenie problému  od jednotlivých možných 
dodávateľov pre možnosť vybrať toho najvýhodnejšieho dodávateľa. Navrhol,  aby sa 
obyvatelia vyjadrili a vybrali si  medzi možnými riešeniami centrálnej alebo domovej 
kotolne. Je vypracovaný časový harmonogram na riešenie tejto naliehavej úlohy.  
Pani Františka Jezsóová, konateľka MsBP a ĽP, s. r. o.  –  mesto je zo zákona povinné 
riešiť a zabezpečiť vykurovanie  uvedenej lokality a vyjadrila svoje obavy, že pre 
krátkosť času to nebude možné stíhať. Ďalej podľa jej vyjadrenia väčšina obyvateľov 
podporuje centrálne vykurovanie t. j. centrálnu kotolňu.  
Pán Miklós Kecskés taktiež podporuje riešiť vykurovanie v uvedenej lokalite centrálnou 
kotolňou a opýtal sa pána Ing. Bahoreca, čo bude v tom prípade keď obyvatelia jednej 
bytovky nebudú jednotní a niektorí  sa rozhodnú  za domovú a niektorí  za centrálnu 
kotoľňu.  
Pani Primátorka sa vyjadrila v tom  zmysle, že poslanci mestského zastupiteľstva nemôžu 
rozhodnúť za obyvateľov, na to sú oprávnení obyvatelia.  
Mgr. Veszelei – nie je správne, aby sa MZ rozhodlo za obyvateľov, treba od každého 
obyvateľa vyžiadať stanovisko, aké  riešenie  chcú. 
Ing. Š. Szolgay – obyvatelia od mesta očakávajú vypracovanie koncepcie riešenia ich 
problému, zaujať jednoznačné stanovisko v tejto veci  teraz MZ nemôže.  
Ing. Zoltán Hegyi -   v decembri bude  vypracovaná  koncepcia a potom sa môže 
rozhodnúť o tom aké kúrenie bude,  navrhol odročenie riešenia tejto problematiky na 
mesiac december.    
Mgr. Červenák – o alternatíve kúrenia  majú rozhodnúť obyvatelia. 
Ladislav Fekete – treba zvolať obyvateľov a nech sa rozhodnú oni.     
Finančná komisia MZ navrhuje vybudovanie centrálnej kotolne za čo najvýhodnejších 
podmienok a o zmene dodávky tepla informovať obyvateľov, súhlasí s prijatím uznesenia 
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podľa bodu a/ predloženého návrhu.  
Komisia verejného poriadku  a dopravy MZ navrhuje riešiť kúrenie bytov na základného 
vlastného rozhodnutia majiteľov bytov.  
 
Návrh na uznesenie č. 133/2007 - MZ 
Mestské zastupiteľstvo  v Hurbanove  
o d r o č u j e 
prerokovanie návrhu na riešenie zabezpečenia dodávky tepla na ulici Sládkovičovej 
v Hurbanove za účelom vypracovania podkladov energetickej koncepcie rozvoja 
mesta Hurbanovo v oblasti tepelnej energetiky do času rozhodnutia  vlastníkov 
bytov   do 15. 1. 2008. 
 
Z prítomných 11 poslancov za odročenie hlasovalo: 
 
        Za      9 
        Proti     0 
PaedDr. Keszeg, Mgr. Červenák   Zdržal sa    2 
 
 
K bodu č. 11 
 
 Registratúrny poriadok a plán Mesta Hurbanovo, MŠ Hurbanovo, CVČ 
Hurbanovo 
 
 Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci Správneho oddelenia MsÚ Hurbanovo.  
 Písomná správa je priložená k zápisnici. 
 
 
Návrh na uznesenie číslo 134/2007 – MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e 
predložený návrh Registratúrneho poriadku a plánu pre Mestský úrad Hurbanovo, 
Materskú školu Hurbanovo a Centrum voľného času  Hurbanovo. 
 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
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       Za      11 
       Proti       0 
       Zdržal sa hlasovania     0 
 
 
 
K bodu č. 12 
 R ô z n e 
  
 AOM – RESORT s. r. o. – BEAT Ammann, ul. Árpada Fesztyho 8, Hurbanovo 
– žiadosť o schválenie zmluvy o budúcej zmluve o odkúpení pozemkov v kat. území 
Hurbanovo, časť Bohatá a súčasne uzatvorenie  nájomnej zmluvy do ukončenia 1. 
etapy výstavby rekreačného komplexu AQUAPARK. 
 
 Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci Správneho oddelenia MsÚ Hurbanovo. 
 Písomná správa je priložená k zápisnici. 
 
 Ing. Zoltán Hegyi, predseda  komisie výstavby, regionálneho rozvoja 
a podnikateľskej pri  MZ v Hurbanove podporuje zámer žiadateľa a žiada zapracovať do 
zmluvy návrhy pána JUDr. Shuchmanna. 
Pán Miklós Kecskés sa  takisto stotožňuje s pripomienkami JUDr. Shuchmanna,  
požaduje zamerať požadovaný pozemok a vypracovať geometrický plán.  
Mgr. Veszelei – navrhuje  odkúpenie uvedených pozemkov a nie prenajímanie pozemkov.  
Pán Miklós Kecskés – priamy predaj pre mesto nie je výhodný, chce aby mesto mal 
záruku, že sa stavba   AQUAPARK uskutoční. 
Ing. Š. Szolgay – mesto AQUAPARK potrebuje, pozná názory obyvateľov.  
Finančná komisia pri MZ doporučuje vymerať požadovaný pozemok o výmere 8 ha, 
a potom predložiť pred mestské zastupiteľstvo návrh zmluvy, ktorú vypracuje právnik. 
Finančná komisia doporučuje do nájomnej zmluvy zapracovať podmienku, že I. etapa 
výstavby bude skolaudovaná do 3 rokov (ak nie zmluva bude zrušená) a stanoviť radšej 
nižšie nájomné (napr. ako pre poľnohospodárov), ale výšku nájmu nezapočítať do kúpnej 
ceny.  
Komisia verejného poriadku a dopravy pri MZ v Hurbanove nesúhlasí so žiadosťou AOM 
– Resort, s. r. o. , žiada podrobnejšie informácie realizácie projektu. 
Pán Héger - zástupca AOM – Resort,  s. r. o. – susedské vzťahy chcú mať iba s mestom.  
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Návrh na uznesenie č. 135/2007 - MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
a/o d r o č u j e 
prerokovanie žiadosti o schválenie zmluvy o budúcej zmluve o odkúpení pozemkov 
v kat. území Hurbanovo, časť Bohatá a súčasne schválenie  nájomnej zmluvy do 
ukončenia 1. etapy výstavby rekreačného komplexu Aquapark. 
b/ U k l a d á 
Ing. Zoltánovi Veresovi, vedúcemu Správneho oddelenia MsÚ Hurbanovo 
vypracovať geometrický plán do najbližšieho zasadnutia MZ, 
c/ v y v o l a ť 
jednanie so žiadateľom – investorom  AOM – Resort, s. r. o.     
d/ s c h v a ľ u j e  
pracovnú komisiu v zložení: 
Miklós Kecskés, Ing. Zoltán Hegyi, Ing. Zoltán Veres, Ing. Ján Bahorec, Mgr. Peter 
Červenák, Ing. A. Szolgay a Ladislav Fekete. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
 
       Za      11 
       Proti       0 
       Zdržal sa hlasovania     0 
 
 
 Ecologic – Gabriel Héger, T. G. Masaryka č. 30, Nové Zámky – čerpacia 
stanica PHM – Ecologic Hurbanovo, žiadosť o uzatvorení zmluvy o zriadení vecného 
bremena. 
 
 Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci Správneho oddelenia MsÚ Hurbanovo. 
 Písomná správa je priložená k zápisnici. 
 
 
Návrh na uznesenie č. 136/2007 – MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í 
s uzatvorením zmluvy o zriadení bezodplatného vecného bremena, ktoré spočíva 
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v práve prechodu a prejazdu motorovými vozidlami v neobmedzenom rozsahu 
v prospech Mesta Hurbanovo cez pozemok, parcelu č. 2287/108 – trvalé trávne 
porasty o výmere 4 837 m2, ktorá nehnuteľnosť je vedená v katastri nehnuteľností 
na Správe katastra v Komárne na liste vlastníctva č. 2070 vo vlastníctve Héger 
Gabriel, T. G. Masaryka 4105/30 Nové Zámky s možnosťou zúženia vecného 
bremena po dokončení výstavby čerpacej stanice PHM na nevyhnutný rozsah.  
 
 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
 
       Za     11 
       Proti      0 
       Zdržal sa     0 
 
 
 Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Zelený Háj, Hurbanovo – 
žiadosť o nájom výkonu poľovníctva 
 
 Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci Správneho oddelenia MsÚ Hurbanovo. 
 Písomná správa je priložená k zápisnici. 
 
  
Návrh na uznesenie číslo 137/2007 – MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í 
s uzatvorením zmluvy o nájme výkonu práva poľovníctva v poľovnom revíri Zelený 
Háj so žiadateľom Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Zelený Háj na 
poľnohospodárskych pozemkoch vo vlastníctve Mesta Hurbanovo v celkovej výmere 
27,2674 ha v kat. území Hurbanovo. Nájomná zmluva sa uzatvára na určitú dobu 
v trvaní 10 kalendárnych rokov od 1. 1. 2008. Cena nájmu v zmysle zákona č. 
23/1962  Zb. z. o poľovníctve a jeho novely, zákona č. 99/1993 Z. z. je vo výške 5,30 
Sk/ha za rok. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
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       Za      11 
       Proti       0 
       Zdržal sa      0 
 
 Ing. Norbert Ševčík, Šáradská č. 13, Hurbanovo – žiadosť o odpredaj časti 
pozemku. 
 
 Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci Správneho oddelenia MsÚ Hurbanovo. 
 
 Písomná správa je priložená k zápisnici. 
 
Návrh na uznesenie číslo 138/2007 – MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í 
s odpredajom nehnuteľnosti v kat. území Hurbanovo, pozemku označenom 
v geometrickom pláne č. 35469510-109/2007 zo dňa 10. 9. 2007 ako diel č. „1“ 
o výmere 3 m2, ktorý bol oddelený z pôvodnej nehnuteľnosti, E parcely č. 524/2 – 
ostatné plochy o pôvodnej výmere 88 612 m2 vedenej v katastri nehnuteľností na 
Správe katastra v Komárne na liste vlastníctva č. 4187  z vlastníctva mesta 
Hurbanovo do vlastníctva žiadateľa, Ing. Norberta Ševčíka, bytom Šáradská č. 13, 
Hurbanovo, za kúpnu cenu 150,- Sk/m2. Poplatky spojené s vypracovaním 
geometrického plánu a povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra 
nehnuteľností hradí kupujúci. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
       Za             11 
       Proti     0 
       Zdržal sa hlasovania  0 
 
 
 František Pupák a Mária Pupáková, Holanovo 5, Hurbanovo – žiadosť 
o odkúpenie pozemku. 
 
 Správu predkladá: Ing. Zoltán Veres, vedúci Správneho oddelenia MsÚ Hurbanovo. 
 Písomná správa je priložená k zápisnici. 
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 Finančná komisia MZ Hurbanovo doporučuje uvedenú žiadosť odročiť, v materiály 
treba doplniť, kto momentálne užíva žiadané pozemky. 
 Ing. Zoltán Hegyi – dal návrh  uvedené pozemky vydražiť. 
 
Návrh na uznesenie  
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í 
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. 3954 – orná pôda o výmere 3 114 m2 do vlastníctva František 
Pupák a manželka Mária Pupáková rod. Daridová, bytom Holanovo 5/1988, 
Hurbanovo za kúpnu cenu 150,- Sk/m2, t. j. celkom 467 100,- Sk. Poplatky spojené 
s prevodom hradia kupujúci. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
 
Mgr. Červenák, p. Žigová   Za      2 
Ing. Hegyi, p. Radošiczká, p. Fekete, 
p. Kecskés      Proti     4 
Ing.A.Szolgay, Ing.Š.Szolgay,  
Mgr. Veszelei, PaedDr.Keszeg 
p. Fekete      Zdržal sa    5 
 
 
Tento návrh na  uznesenie nebol prijatý poslancami mestského zastupiteľstva. 
 
 
Návrh na uznesenie číslo 139/2007 – MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í 
so zaradením nehnuteľnosti v kat. území Hurbanovo, vedenej v katastri 
nehnuteľností na Správe katastra v Komárne na LV č. 2376 a to pozemku, parc. č. 
3954 – orná pôda o výmere 3 114 m2 na dražbu a  
u k l a d á 
Ing. Zoltánovi Veresovi, vedúcemu Správneho oddelenia MsÚ v Hurbanove 
vypracovať zoznam nevysporiadaných parciel ktoré budú zaradené do dražby 
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v uvedenej lokalite mestskej časti Holanovo. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
 
       Za      11 
       Proti       0 
       Zdržal sa       0 
 
 
 BILFER, s. r. o.  Komárňanská č. 2, 947 01 Hurbanovo – žiadosť o odkúpenie 
nehnuteľností. 
 
 
 Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci Správneho oddelenia MsÚ 
v Hurbanove. 
 Písomná správa je pripojená k zápisnici.  
 
 Finančná komisia pri MZ v Hurbanove nesúhlasí s odpredajom nehnuteľností 
z dôvodu, že uvedená nehnuteľnosť bola menovanou firmou vydražená pred 3 týždňami.  
 
 
Návrh na uznesenie  
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í 
s odpredajom nehnuteľnosti v kat. území Hurbanovo vedenej v katastri 
nehnuteľností na Správe katastra v Komárne na liste vlastníctva č. 2376, a to 
pozemku o výmere cca 200 z parcely č. 2993 – zastavané plochy a nádvoria a stavby- 
domu so súpisným číslom 2485 na parcele č. 2993 do vlastníctva žiadateľa BILFER, 
s. r. o. so sídlom Komárňanská č. 2, Hurbanovo (IČO  36544485) za kúpnu cenu 
stanovenú znaleckým posudkom. Náklady na vypracovanie geometrického plánu za 
účelom oddelenia parcely a náklady spojené s prevodom nehnuteľností hradí 
kupujúci. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
 
       Za      0 
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PaedDr. Keszeg, p.Kecskés, Ing. Hegyi 
Mgr. Deme      Proti     4 
Ing.A. Szolgay, Ing.Š.Szolgay, Mgr. 
Veszelei,p.Fekete, Mgr.Červenák, 
p. Žigová, p. Radošiczká    Zdržal sa    7 
 
Tento návrh na  uznesenie poslancami Mestského zastupiteľstva nebol prijatý. 
 
 
 Cintorín Hurbanovo – vysporiadanie pozemkov. 
 
 Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci Správneho oddelenia MsÚ 
v Hurbanove. 
 Písomná správa je priložená k zápisnici. 
 
 Finančná komisia MZ v Hurbanove s kúpou uvedených pozemkov súhlasí, žiada 
uviesť cenu geometrického plánu a výšku nákladov spojených s povolením vkladu do 
katastra. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove vo svojom uznesení č. 95/2007 – MZ zo dňa 
14. 6. 2007 udelilo súhlas k majetkoprávnemu vysporiadaniu pozemku pod domom 
smútku v hurbanovskom cintoríne a pod priľahlým parkoviskom formou odkúpenia 
pozemkov za kúpnu cenu 100,- Sk/m2 a k vypracovaniu geometrického plánu na tento 
účel. Geometrický plán bol v mesiaci september 2007 vypracovaný a vlastníci dotknutých 
pozemkov boli s podmienkami majetkoprávneho vysporiadania osobne informovaní na 
mestskom úrade. Na základe vyššie uvedených skutočností bol  predložený pred Mestské 
zastupiteľstvo v Hurbanove návrh na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie číslo 140/2007 – MZ 
Mestského zastupiteľstvo v Hurbanove 
S ú h l a s í 
S odkúpením nehnuteľnosti v kat. území Hurbanovo, pozemku, parcely č. 3191/9 – 
ostatná plocha o výmere 1 259 m2, pozemku, parcely č. 3191/10 – zastavaná plocha 
o výmere 774 m2, pozemku, parcely č. 3191/11 – ostatná plocha o výmere 549 m2, 
pozemku, parcely č. 3191/12 – zastavaná plocha o výmere 214 m2, pozemku, parcely 
č. 3191/13 – ostatná plocha o výmere 590 m2 a pozemku, parcely č. 3191/14 – ostatná 
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plocha o výmere 16 m2, ktoré boli vytvorené geometrickým plánom č. 35469510-
97/2007 zo dňa 2.11. 2007 z pôvodnej nehnuteľnosti E-parcely č. 777/12 – orná pôda 
o výmere 3 402 m2 vedenej v katastri nehnuteľností na Správe katastra v Komárne 
na liste vlastníctva č. 4290 vo vlastníctve vlastníkov: Vojtech Ballay, bytom 
Novozámocká 106/5, Hurbanovo v podiele 2/3 k celku a Katarína Zváčová, bytom 
Novozámocká č. 212/42 Hurbanovo v podiele 1/3 k celku do vlastníctva Mesta 
Hurbanovo za kúpnu cenu 100,- Sk/m2. Náklady spojené s povolením vkladu 
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností hradí kupujúci.  
 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
       Za      11 
       Proti        0 
       Zdržal sa       0 
 
Návrh na uznesenie číslo 141/2007 – MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í  
s odkúpením nehnuteľnosti v kat. území Hurbanovo, pozemku oddeleného 
z pôvodnej nehnuteľnosti E-parcely č. 771/3 – orná pôda o výmere 6 690 m2 vedenej 
v katastri nehnuteľností na Správe katastra v Komárne na liste vlastníctva č. 4044, 
ktorý je v geometrickom pláne č. 35469510-97/2007 zo dňa 2.11. 2007 označený ako 
novovytvorená parcela č. 3191/15 – ostatné plochy o výmere 46 m2, parcela 3191/16 
– ostatné plochy o výmere 64 m2, parcela č. 3191/17 – ostatné plochy o výmere 179 
m2 a ako diel č. 1 o výmere 285 m2, diel č. 4 o výmere 117 m2a diel č. 7 o výmere 166 
m2 z vlastníctva vlastníkov vedených na LV: Dariny Mésárošovej, bytom Rybárska 
454/22A, Hurbanovo v podiele ½ k celku a Nikolety Zsigóovej, bytom Podzáhradná 
1252/144, Hurbanovo v podiele ½ k celku do vlastníctva Mesta Hurbanovo za kúpnu 
cenu 100,- Sk/m2. Náklady spojené s povolením vkladu vlastníckeho práva do 
katastra nehnuteľností hradí kupujúci. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
 
       Za      11 
       Proti       0 
       Zdržal sa      0 
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Návrh na uznesenie číslo 142/2007 – MZ 
Mestské zastupiteľstvo  v Hurbanove 
s ú h l a s í 
s odkúpením nehnuteľnosti v kat. území Hurbanovo, pozemku oddelného 
z pôvodnej nehnuteľnosti E-parcely č. 771/6 – orná pôda o výmere 2 126 m2 vedenej 
v katastri nehnuteľností na Správe katastra v Komárne na liste vlastníctva č. 4440, 
ktorý je v geometrickom pláne č. 35469510-97/2007  zo dňa 2.11.2007 označený ako 
diel č. 10 o výmere 65 m2, z vlastníctva vlastníkov vedených na LV: Irena Zsigóová, 
bytom Ordódyho  800/33, Hurbanovo v podiele 1/3 k celku, Ladislav Elek, bytom 
Gy. Klapku 1435/6, Hurbanovo v podiele 1/3 k celku a Štefan Elek, bytom 
Mojmírova 1288/24, Bánovce nad Bebravou v podiele 1/3 k celku do vlastníctva 
Mesta Hurbanovo za kúpnu cenu 100,- Sk/m2. Náklady spojené s povolením vkladu 
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností hradí kupujúci. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
 
       Za      11 
       Proti       0 
       Zdržal sa       0 
 
 
Návrh na uznesenie číslo 143/2007 – MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í 
s odkúpením nehnuteľnosti v kat. území Hurbanovo, pozemku oddeleného 
z pôvodnej nehnuteľnosti E-parcely č. 771/1 – orná pôda o výmere 4 489 m2, vedenej 
v katastri nehnuteľností na Správe katastra v Komárne na liste vlastníctva č. 2769, 
ktorý je v geometrickom pláne č. 35469510-97/2007 zo dňa 2.11.2007 označený ako 
diel č. 3 o výmere 6 m2, diel č. 6 o výmere 6 m2 a diel č. 9 o výmere 324 m2 
z vlastníctva vlastníkov vedených na LV: Gabriel Krivanek, bytom Kvetná č. 
2569/43, Hurbanovo v podiele 2/10 k celku, Iveta Hajdáková, bytom Chotínska č. 
1792/31, Hurbanovo v podiele 2/10 k celku, Ing. Anton Zsigo, bytom Gamota 2192/1, 
Hurbanovo v podiele 2/10 k celku,  Gabriela Ďurčovičová, bytom Podzáhradná 
1305/38, Hurbanovo v podiele 2/10 k celku a Anna Kašíková, bytom Nám. Dr. M. 
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Thege Konkolyho č. 1846/4, Hurbanovo v podiele 2/10 k celku do vlastníctva Mesta 
Hurbanovo za kúpnu cenu 100,- Sk/m2. Náklady spojené s povolením vkladu 
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností hradí kupujúci. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
    
       Za       11 
       Proti        0 
       Zdržal sa        0 
 
 
Návrh na uznesenie číslo 144/2007 – MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í 
s odkúpením nehnuteľnosti v kat. území Hurbanovo, pozemku oddeleného 
z pôvodnej nehnuteľnosti E-parcely č. 771/5 – orná pôda o výmere 2 367 m2 vedenej 
v katastri nehnuteľností na Správe katastra v Komárne na liste vlastníctva č. 1573, 
ktorý je v geometrickom pláne č. 35469510-97/2007 zo dňa 2.11.2007 označený ako 
diel č. 11 o výmere 24 m2 z vlastníctva Rímskokatolickej cirkvi, Farnosť Hurbanovo 
so sídlom Komárňanská č. 107, Hurbanovo do vlastníctva Mesta Hurbanovo za 
kúpnu cenu 100,- Sk/m2. Náklady spojené s povolením vkladu vlastníckeho práva do 
katastra nehnuteľností hradí kupujúci. 
 
Z prítomných  11 poslancov hlasovalo: 
 
       Za      11 
       Proti       0 
       Zdržal sa       0 
 
 
 
 Iveta Jurčová, Jókaiho č. 1892/1, Hurbanovo – žiadosť o ukončenie nájmu. 
 
 Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci Správneho oddelenia MsÚ 
v Hurbanove. 
 Písomná správa je priložená k zápisnici. 
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 Finančná komisia MZ Hurbanovo súhlasí s ukončením nájmu podľa predloženého 
návrhu mestského úradu. 
 
 
Návrh na uznesenie číslo 145/2007 – MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
1/ nesúhlasí  
so zrušením nájomnej zmluvy o dočasnom užívaní pozemku uzatvorenej medzi 
prenajímateľom Mestom Hurbanovo a nájomcom Ivetou Jurčovou, bytom Jókaiho 
1892/1, Hurbanovo dňa 31. 12. 2001 dohodou ku dňu 30. 9. 2007 
2/ t r v á  
na dodržaní trojmesačnej výpovednej lehoty podľa nájomnej zmluvy, ktorá začala 
plynúť dňa 1. 10. 2007 a končí dňa 31. 12. 2007 a na zaplatení nájomného za IV. Q 
roku 2007 vo výške 1 143,- Sk. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
 
       Za       7 
       Proti      0 
p. Žigová, p. Kecskés, Mgr. Deme  Zdržal sa      3 
 
 
 Návrh na určenie výšky prenájmu  1 100 l zberných nádob na TKO. 
 
 Správu predkladá Mgr. Roland Hulko, vedúci Oddelenia Životného prostredia MsÚ 
Hurbanovo. 
 Písomná správa je priložená k zápisnici. 
 
Pani Žigová navrhuje aby od platenia nájomného 1 100 l zberných nádob TKO bola 
oslobodená aj Mestská Poliklinika Hurbanovo. 
 
 
Návrh na uznesenie číslo 146/2007 – MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
1/ u r č u j e 
výšku prenájmu 1 100 l zberných nádob TKO na 100,- Sk na mesiac pre 1 nádobu 
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2/ oslobodzuje od platenia nájomného 1 100 l zberné nádoby na TKO školy, školské 
zariadenia a zariadenia sociálnych služieb na území mesta Hurbanovo. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
 
       Za      9 
       Proti     0 
p. Fekete, p. Žigová    Zdržal sa    2 
 
 
 Zelené oázy 2008 – žiadosť o súhlas s realizáciou projektu „Zábava a oddych 
v zdravej oáze“. 
 
 Správu predkladá Ing. Attila Szolgay, predseda komisie Životného prostredia MZ 
Hurbanovo.  
 Písomná správa je priložená k zápisnici. 
 
 
Návrh na uznesenie č. 147/2007 –MZ. 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í 
s realizáciou projektu „Zábava a oddych v zdravej oáze“ – Park v Bohatej  - 
chránený areál, sídlo Centra voľného času Hurbanovo na pozemku s parc. č. 1241, 
katastrálne územie Bohatá, obec Hurbanovo a  
v y j a d r u j e  
podporu a spoluprácu pri jeho realizovaní. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
 
       Za      10 
       Proti       0 
Ing. Hegyi      Zdržal sa        1 
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ZO SLOVES Mestský úrad Hurbanovo – žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti. 
 
Správu predkladá Mgr. Roland Hulko, predseda ZO SLOVES Mestský úrad 

Hurbanovo. 
Písomná správa je priložená k zápisnici. 

 
 
Návrh na uznesenie číslo 148/2007 – MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í 
s odkúpením nehnuteľnosti v kat. území Chľaba vedenej v katastri nehnuteľností na 
Správe katastra v Nových Zámkoch na liste vlastníctva č. 2236, a to pozemku, 
parcely č. 2037/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1248 m2, pozemku, 
parcely č. 2037/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 90 m2, stavby – chaty so 
súpisným číslom 636 na pozemku, parcele č. 2037/6 do vlastníctva Mesta Hurbanovo 
za kúpnu cenu 1,- Sk, slovom jedna slovenská koruna. Náklady spojené s prevodom 
nehnuteľnosti hradí kupujúci. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
 
       Za      11 
       Proti       0 
       Zdržal sa       0 
 
 
 AB GYN s. r. o. Čsal. Armády 11, Hurbanovo – uznesenie č. 122/2007 – MZ 
a faktúra č. 262/2007 – nesúhlas. 
 
 Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci Správneho oddelenia MsÚ Hurbanovo. 
 Písomná správa je priložená k zápisnici. 
 
Mgr. Červenák – sa pýtal, či bol spísaný záznam o havárií a či škoda bola hlásená. 
Pán Kecskés – kto spôsobil škodu, či oznámil vedúci Klubu dôchodcov havarijný stav. 
Ing. Stračiak – prečo iba teraz  sa prihlásila žiadateľka, škoda sa mala  riešiť hneď. 
Mgr. Veszeli – upozornil na možnosť súdneho sporu zo strany AB GYN, s. r. o., na  
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uplatnenie náhrady škody.  
Finančná komisia MZ Hurbanovo doporučuje daný prípad prešetriť kompetentnými 
osobami.  
 
 
Návrh na uznesenie číslo 149/2007 – MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
b e r i e     n a    v e d o m i e 
nesúhlas AB GYN s. r. o. Čsl. armády č. 11, Hurbanovo 
s uznesením MZ číslo 122/2007 – MZ zo dňa 13. 9. 2007. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
 
       Za      10 
       Proti       0 
PaedDr. Keszeg     Zdržal sa       1 
 
 
 Návrh na pridelenie trojizbového bytu na Sládkovičovej ul. č. 36/2, 
Hurbanovo. 
 
 Správu predkladá predsedníčka sociálnej, bytovej a zdravotnej komisie pani 
Georgína Radošiczká. 
 Komisia sociálna, bytová a zdravotníctva pri MZ v Hurbanove navrhuje uvoľnený 
trojizbový byt  po rodine Tóthovej na Sládkovičovej ulici č. 36/2, Hurbanovo, prideliť 
Rudolfovi Michalčíkovi a Tünde Tóthovej, bytom v Hurbanove, Konkolyho č. 27. 
 
  
Návrh na uznesenie číslo 150/2007 – MZ. 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e 
pridelenie trojizbového bytu na ul. Sládkovičovej č. 36/2, Hurbanovo 
p. Rudolfovi Michalčíkovi a p. Tünde Tóthovej, 
Konkolyho č. 27, Hurbanovo. 
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Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:  
 
       Za      11 
       Proti       0 
       Zdržal sa       0 
 
 
 Centrum voľného času, Novozámocká č. 10, 947 01 Hurbanovo – žiadosť 
o poskytnutie finančného príspevku na rok 2008. 
 
 Správu predkladá Mgr. Roland Hulko, vedúci oddelenia Životného prostredia MsÚ 
Hurbanovo. 
 Písomná správa je priložená k zápisnici.  
 
Návrh na uznesenie číslo 151/2007 – MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
b e r i e    n a  v e d o m i e 
žiadosť CVČ v Hurbanove o poskytnutie finančného príspevku na rok 2008.  
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
 
       Za      11 
       Proti       0 
       Zdržal sa       0 
 
 
 
K bodu č. 14 
 
 R ô z n e 
 
 V diskusií vystúpil pán Miklós Kecskés, vyzval hlavného kontrolóra mesta aby 
vyjadril svoje stanovisko ku zmluvám na sociálne pôžičky, ktoré boli poskytnuté zo 
strany Mesta Hurbanovo. Podľa pána Miklósa Kecskésa to neboli pôžičky sociálne, ale 
len pôžičky poskytnuté jednotlivcom, na zmluvách ktoré sa uzatvárali na poskytnutie 
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týchto pôžičiek  nebolo uvedené o aké pôžičky ide.  
 Ing. Stračiak, hlavný kontrolór mesta oboznámil prítomných poslancov 
so skutočnosťami, ktoré boli zistené pri kontrole. Bolo zistené porušenie zákona č. 
369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a zákon 
č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci. Na základe §-u 39, ods. 7 zákona č. 195/1998 Z. z. 
o sociálnej pomoci  sa sociálna pôžička poskytuje v hotovosti alebo bezhotovostným 
prevodom z účtu na účet právnickej osoby alebo fyzickej osoby, od ktorej občan kupuje 
základné vybavenie domácnosti, čo zo strany veriteľa – Mesto Hurbanovo nebolo ani 
v jednom prípade dodržané.  Taktiež  sa sociálne pôžičky v niektorých prípadoch 
poskytovali v rozpore s § 39 ods. 1 zákona č. 195/1998 Z. z.(možnosť pôžičky len 
občanom, ktorým sa poskytovala dávka v hmotnej núdzi). Čerpanie položky „sociálna 
pôžička“ za I. polrok 2007  v rozpočte bolo 17 tis. Sk – limit rozpočtu nebol schválený 
poslancami MZ. Do 14. 9. 2007 Mesto Hurbanovo poskytlo za rok 2007 celkove 12 
sociálnych pôžičiek v celkovej sume 49 680,- Sk. Z uvedenej sumy bolo vrátené do 
pokladne mesta 5 500,- Sk. Z celkovej pohľadávky mesta 44 180,- Sk je suma 9 636,- Sk 
po lehote splatnosti. 
 
Pán Ing. Stračiak, hlavný kontrolór mesta Hurbanovo navrhol nasledovné opatrenia: 
v rámci zmeny rozpočtu zapracovať limit na čerpanie  položky „sociálna pôžička“ 
a zmluvy o pôžičkach poskytovať v súlade s § 39 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej 
pomoci.   
 
 Pani JUDr. Zemková, primátorka mesta vyjadrila svoj názor k poskytnutým 
pôžičkám, ktoré sa majú vrátiť na účet Mesta Hurbanovo do konca roka 2007 a uviedla,  
že sociálne pôžičky boli poskytnuté len sociálne  slabým a odkázaným osobám.  
 
 Na výzvu pána poslanca Miklósa Kecskésa, Ing. Bahorec vedúci Oddelenia 
Regionálneho rozvoja MsÚ Hurbanovo informoval prítomných poslancov MZ o nákupe  
vozidla na zber a odvoz komunálneho odpadu. Dodávka tohto vozidla  bude zabezpečená 
v decembri 2007. 
 
 JUDr. Zemková, primátorka mesta mala dotaz na pán Miklósa Kecskésa, na 
bývalého zástupcu primátora mesta v predchádzajúcom volebnom období,  či si náhodou 
nepamätá kedy bola podpísaná a odsúhlasená zmluva o diele  na výstavbu „stavby  
rozšírenie kanalizácie  v meste Hurbanovo“, pretože sa takýto doklad nenašiel na 
mestskom úrade.  
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 Pán Kecskés  sa vyjadril  v tom zmysle, že si to teraz nepamätá.   
 
 K bodu č. 14 
 
 Záver 
 
Nakoľko program rokovania 10 zasadnutia Mestského zastupiteľstva bol vyčerpaný, 
primátorka mesta JUDr. Margita Zemková poďakovala prítomným za účasť a 10. 
zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončila.  
 
 
 
  JUDr. Margita Zemková   Ing. Adriana Kasášová 
         Primátorka mesta          prednostka úradu 
 
 
 
Overovatelia:    Miklós Kecskés 
      Georgína Radošická  
 


