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Zápisnica
z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,
ktoré sa konalo dňa 14. 12. 2007
Rokovanie 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove zahájila
JUDr. Margita Z e m k o v á, primátorka mesta za účasti 9 poslancov (prezenčná
listina je prílohou zápisnice). Zároveň privítala aj prítomných občanov mesta.
Ospravedlnení : Mgr. László Deme
Ing. Attila Szolgay
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 MsÚ
Ing. Ján Bahorec, vedúci oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ
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
II. zmena rozpočtu Mesta Hurbanovo na rok 2007
II. zmena rozpočtu škôl s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Hurbanovo na rok 2007
6. Návrh rozpočtu mesta na roky 2008 - 2010
7. Návrh rozpočtu škôl a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hurbanovo na
rok 2008 - 2010
8. Návrh na vyradenie majetku mesta
9. Riešenie ďalšieho prevádzkovania Mestskej Polikliniky Hurbanovo
10.Všeobecné záväzné nariadenie mesta o dani z nehnuteľnosti
11.Všeobecné záväzné nariadenie mesta o dani za nevýherné hracie prístroje

Zápisnica z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,
konaného dňa 14. 12. 2007
-2-

12.Všeobecné záväzné nariadenie mesta o dani za užívanie verejného priestranstva
13.Všeobecné záväzné nariadenie mesta o dani za predajné automaty
14.Všeobecné záväzné nariadenie o dani za psa
15. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Hurbanovo na rok 2008
16. Rôzne
17. Diskusia
18. Záver
Pán Miklós Kecskés žiadal program rokovania doplniť o nasledovné body:
- návrh k dodatku č. 2 Konateľskej zmluvy zo dňa 11. 1. 2005 pre konateľku MsBP
a ĽP v Hurbanove p. Františku Jezsóovú
- určenie podmienok pre príslušníkov mestskej polície
- oplotenie mestského pozemku parcela č. 1710/2 v katastrálnom území Hurbanovo
zo strany ul. Javorovej.
Za predložený a doplnený program 11. zasadnutia MZ poslanci hlasovali nasledovne:
Za:
Proti
Zdržal sa hlasovania
Predložený program rokovania bol prítomnými poslancami
jednohlasne schválený.

9
0
0
mestského zastupiteľstva

K bodu 1/
Primátorka
a zapisovateľky.
Návrhová komisia :

mesta

predložila

návrh

na

zloženie

pracovných

komisií

Mgr. Gyula V e s z e l e i
Mgr. Peter Červenák
Miklós Kecskés

Z prítomných 9 poslancov za predložený návrh zloženia návrhovej komisie
hlasovalo:
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Mgr. Červenák, Mgr. Veszeli
p. Kecskés

Mandátová komisia :

Za :
Proti:

6
0

Zdržali sa hlasovania

3

Georgína Radošická
PaedDr. Gabriella K e s z e g
Anna Ž i g o v á

Z prítomných 9 poslancov za predložený návrh zloženia mandátovej komisie hlasovalo
nasledovne:
Za
Proti:
PaedDr. Keszeg, p. Radošická, p. Žigová Zdržali sa hlasovania:

Overovatelia :

Ing. Zoltán Hegyi
Ladislav Fekete

Zapisovateľka :

Zuzana Kardhordóová

6
0
3

K bodu 2/ - Interpelácia
Do interpelácie sa prihlásil p. Kecskés, mal dotaz, či je dokončená vianočná
výzdoba mesta a prečo sa neumiestnil vianočný stromček na parkovisku pred mestskou
poliklinikou. Ing. Bahorec, vedúci oddelenia Regionálneho rozvoja MsÚ v Hurbanove
odpovedal v tom zmysle, že v predchádzajúcich rokoch vianočný stromček bol
umiestnený na parkovisku na mieste prechodu pre chodcov, a že mesto nájde riešenie
a vianočný stromček sa postaví. Pani primátorka v rámci interpelácie informovala
prítomných o tom, že v každej mestskej časti bola urobená vianočná výzdoba. Pán
Fekete, mal dotaz na verejné osvetlenie ulíc, kto má na starosti verejné osvetlenie, či je
pravda, že verejné osvetlenie sa úmyselne vypína podľa harmonogramu v jednotlivých
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častiach mesta pre úsporné opatrenia. Ing. Bahorec, vedúci oddelenia Regionálneho
rozvoja odpovedal, nie je pravda, že VO sa úmyselne vypína kvôli úsporným opatreniam,
časté výpadky sú zapríčinené poveternostnými podmienkami, napríklad silným vetrom.
O verejné osvetlenie sa starajú 2 zamestnanci a to: pán Ján Takáč a pán Ladislav
Miškovič, zamestnanci úseku služieb mesta. Pani Žigová, upozorňovala na krádeže
žetónov na smetné nádoby, žiadala mestskú políciu o časté kontroly.
K bodu 3/
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva.
Na ostatnom zasadnutí boli prijaté uznesenia od čísla 126/2007 – MZ až 151/2007 – MZ.
Z týchto uznesení ukladaciu časť majú uznesenia 126/2007, 128/2007, 130/2007,
132/2007, 135/2007, 139/2007, teda spolu 6 uznesení. Uznesenie číslo 126/2007 – MZ –
v ukladacej časti tohto uznesenia sa ukladá Ing. Gogolovej z MsÚ v Hurbanove predložiť
na najbližšie zasadnutie MZ poslancom MZ správu o plnení jednotlivých položiek
rozpočtu k 30. 9. 2007. Materiál je v programe dnešného zasadnutia.
Uznesenie číslo 128//2007 – MZ – v ukladacej časti tohto uznesenia sa ukladá
1/ dielčim inventarizačným komisiám vykonať ročnú inventarizáciu k 31. 12. 2007
v súlade so zákonom o účtovníctve a spracované materiáli odovzdať ústrednej
inventarizačnej komisii do 15. 1. 2008
2/ ústrednej inventarizačnej komisií predložiť mestskému zastupiteľstvu správu o ročnej
inventarizácií vykonanej k 31. 12. 2007 v rámci záverečného účtu mesta.
Táto úloha je v termíne plnenia.
Uznesenie číslo 130/2007 – MZ – v ukladacej časti sa ukladá Ing. Zoltánovi Veresovi
z MsÚ zabezpečiť vypracovanie právnej a finančnej analýzy odstúpenie od zmluvy
s firmou Aliatros, s. r. o. Materiál je v programe dnešného zasadnutia.
Uznesenie číslo 132/2007 – MZ – v ukladacej časti sa ukladá Mgr. Renáte Šulákovej,
riaditeľke DDP a DD v Hurbanove odovzdať prebytočný majetok (4 kuchynské linky)
bezplatným prevodom pre MsBP a ĽP na umiestnenie v mestských nájomných bytoch
mesta Hurbanovo za účelom ďalšieho použitia. Úloha bola splnená. Prebytočný majetok
(4 kuchynské linky) boli odovzdané pre
MsBP a ĽP na základe odovzdávajúceho
a preberacieho protokolu.
Uznesenie číslo 135/2007 – MZ – v ukladacej časti sa ukladá Ing. Zoltánovi Veresovi
z MÚ zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu pre rekreačný komplex Aquaparku
do najbližšieho zasadnutia MZ a vyvolať jednanie so žiadateľom + investorom AOM –
Resort s. r. o.. Úloha bola splnená. Bola vypracovaná pracovná verzia geometrického
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plánu a uskutočnené jednanie so žiadateľom AOM – Resort, s. r. o. dňa 30. 11. 2007 na
Mestskom úrade v Hurbanove.
Uznesenie číslo 139/2007 – MZ – v ukladacej časti tohto uznesenia sa ukladá Ing.
Zoltánovi Veresovi, vedúcemu Správneho oddelenia MsÚ v Hurbanove vypracovať
zoznam nevysporiadaných parciel, ktoré budú zaradené do dražby v uvedenej lokalite
mestskej časti Holanovo. Materiál je v programe rokovania.
Pani primátorka JUDr. Zemková, dala návrh pozmeniť poradie programu rokovania
MZ, prejednať návrhy všeobecne záväzných nariadení mesta, s čím poslanci MZ
súhlasili.
K bodu č. 10
Všeobecne záväzné nariadenie mesta o dani z nehnuteľnosti.
Správu predkladá Ing. Edita Gogolová, vedúca Finančného oddelenia MsÚ
v Hurbanove.
Návrh VZN je priložený k zápisnici.
Finančná komisia MZ v Hurbanove doporučuje schváliť návrh Všeobecného
záväzného nariadenia o dani z nehnuteľnosti.
Ing. Hegyi – ceny oproti minulému roku sa nezmenili.
Návrh na uznesenie č. 152/2007 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
schvaľuje
predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hurbanovo o dani
z nehnuteľností.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:
Za
Proti
Zdržal sa hlasovania

9
0
0

K bodu č. 11
Všeobecne záväzné nariadenie mesta o dani za nevýherné hracie prístroje
Správu predkladá Ing. Ján Bahorec, vedúci oddelenia Regionálneho rozvoja MsÚ
v Hurbanove.
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Návrh VZN je priložený k zápisnici.
Finančná komisia MZ v Hurbanove doporučuje schváliť Všeobecné záväzné
nariadenie o dani za nevýherné hracie prístroje.
Návrh na uznesenie č. 153/2007 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
schvaľuje
predložený návrh Všeobecne záväzného
hracie prístroje.

nariadenia mesta o dani za nevýherné

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:
Za
Proti
Zdržal sa hlasovania

9
0
0

K bodu č. 12
Všeobecne záväzné nariadenie mesta o dani za užívanie verejného
priestranstva.
Správu predkladá Ing. Ján Bahorec, vedúci oddelenia Regionálneho rozvoja MsÚ
v Hurbanove.
Návrh VZN je priložený k zápisnici.
Pán Kecskés, predseda finančnej komisie MZ doporučil previesť nasledovné
zmeny v článku 6 – Sadzba dane u položiek č. 8 a 9. U položky č. 8 – za umiestnenie
sklápacej plachtovej garáže (10 m2) doporučil znížiť sadzbu z 1,50 Sk na 1,- Sk
a u položky č. 9 – za vyhradenie priestoru na trvalé parkovanie pre jedno motorové
vozidlo (8 m2) z 1,- Sk na 0,50 Sk.
Podľa rokovacieho poriadku MZ sa najprv hlasovalo o návrhu mesta.
Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
s hvaľuje
predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia o dani za užívanie verejného
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priestranstva.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:

p. Radošická, Mgr. Veszelei, p. Fekete
Dr. Keszeg
Ing. Hegyi, p.Kecskés, Š. Szolgay,

Za
Proti

2
4

Zdržal sa hlasovania

3

Návrh mesta VZN mesta o dani za užívanie verejného priestranstva poslancami MZ nebol
prijatý.
Pán Mgr. Červenák, predseda návrhovej komisie prečítal pozmeňujúci návrh poslancov
MZ.
Návrh na uznesenie číslo 154/2007 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
schvaľuje
predložený návrh Všeobecne záväzné nariadenie mesta o dani za užívanie verejného
priestranstva s nasledovnými zmenami Článok 6, Sadzba dane
- bod 8) za umiestnenie sklápacej plachtovej garáže (10 m2) 1,0 Sk,- bod 9) za vyhradenie priestoru na trvalé parkovanie pre jedno motorové vozidlo (8
m2 0,50 Sk.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:

p. Žigová
p. Fekete

Za
proti
zdržal sa hlasovania

7
1
1

Vedúci oddelenia Regionálneho rozvoja MsÚ v Hurbanove Ing. Bahorec, navrhol
Mestskému zastupiteľstvu schváliť dodatok „Verejné platené parkoviská v Hurbanove“
z dôvodu, že Mesto Hurbanovo v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 59/2004
o dani za užívanie verejného priestranstva zabezpečuje prevádzku dvoch verejných
platených parkovísk a to vedľa rímskokatolického kostola a pri artézskej studni.
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V novelizácii zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa z predmetu
dane vypustilo dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore
verejného priestranstva. Parkovné za dočasné parkovanie vozidla bolo ponechané
v kategórii ceny za službu.
V záujme zachovania strategických dokumentov, vrátane územno-plánovacích, ako
i zachovanie pracovných miest pracovníkov parkoviska, mesto navrhuje rozšírenie
predmetu činnosti vo výpise zo živnostenského registra o činnosť – správa
o prevádzkovanie parkoviska.
Písomná správa je priložená k zápisnici.
Návrh na uznesenie číslo 155/2007 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
1/ konštatuje, že
legislatívnou zmenou zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov bola z ustanovení zákona vypustená „daň za dočasné parkovanie
motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva“
2/ s c h v a ľ u j e
rozšírenie podnikateľskej činnosti mesta o činnosť „správa a prevádzkovanie
parkoviska“ s termínom od 1. 1. 2008.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:
Za
Proti
Zdržal sa hlasovania

9
0
0

K bodu č. 13
Všeobecne záväzné nariadenie mesta o dani za predajné automaty.
Návrh VZN predkladá Ing. Ján Bahorec, vedúci Oddelenia regionálneho rozvoja
MsÚ Hurbanovo.
Písomná správa je priložená k zápisnici.
Prítomní poslanci k VNZ o dani za predajné automaty nemali pripomienky.
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Návrh na uznesenie číslo 156/2007 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
schvaľuje
predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta o dani za predajné
automaty.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo nasledovne:
Za
Proti
Zdržal sa

9
0
0

K bodu č. 14
Všeobecne záväzné nariadenie o dani zo psa.
Správu predkladá Ing. Edita Gogolová, vedúca Finančného oddelenia MsÚ
Hurbanovo.
Návrh VZN je priložený k zápisnici.
Finančná komisia MZ v Hurbanove doporučuje zvýšiť sadzbu dane za psa
chovaného v rodinnom dome na 150,- Sk ročne, v inom chovnom priestore, včítane
bytového domu na 500,- Sk ročne. S uvedenou úpravou doporučuje schváliť predložené
VZN o dani zo psa.
Mgr. Červenák, predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie Mesta
Hurbanovo.
Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
schvaľuje
predložený návrh Všeobecného záväzného nariadenia mesta o dani zo psa bez
zmeny.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:
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Ing. Š. Szolgay, p. Kecskés,
Dr. Keszeg, p. Radošická, Mgr. Veszelei,
Ing. Hegyi

Za
proti
Zdržal sa

3
2
4

Návrh mesta na schválenie VZN o dani zo psa poslancami MZ nebol prijatý.
Mgr. Červenák, predseda návrhovej komisie predložil pozmeňujúci návrh členov
finančnej komisie.
Návrh na uznesenie číslo 157/2008 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta o dani zo psa s nasledovnými zmenami:
Článok 2 – Daň za psa, odstavec 4
a/ pri rodinnom dome 150,- Sk ročne
b/ v inom chovnom priestore, včítane bytového domu 500,- Sk ročne.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:

p. Žigová, p. Fekete, Mgr. Červenák

Za
proti
zdržal sa

6
3
0

K bodu č. 4
II. zmena rozpočtu Mesta Hurbanovo na rok 2007
Správu predkladá Ing. Edita Gogolová, vedúca Finančného oddelenia MsÚ
Hurbanovo. Materiál bol doplnený na základe uznesenie MZ Hurbanovo, číslo 126/2007
– MZ. Zo dňa 8. 11. 2007.
Písomná správa je priložená k zápisnici.
Pán Kecskés, finančná komisia MZ v Hurbanove navrhuje schváliť II. zmenu
rozpočtu mesta Hurbanovo na rok 2007, podľa jeho vyjadrenia II. zmena rozpočtu je
dobrá.
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Návrh na uznesenie číslo 158/2007 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
schvaľuje
II. zmenu rozpočtu mesta Hurbanovo na rok 2007 podľa predloženého návrhu bez
pripomienok.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:
Za
Proti
Zdržal sa

9
0
0

K bodu č. 5
II. zmena rozpočtu škôl s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Hurbanovo na rok 2007.
Správu predkladá Ing. Edita Gogolová, vedúca Finančného oddelenia MsÚ
v Hurbanove.
Písomná správa je priložená k zápisnici.
Finančná komisia MZ v Hurbanove doporučuje, aby v budúcnosti školy predkladali
zmenu rozpočtu v podobnej forme ako mesto (rozpočet, úprava a upravený rozpočet),
nech materiál obsahuje rekapituláciu a komentár k jednotlivým zmenám, ako aj
porovnanie so stanovenými normatívami, prípadne navrhované zmeny oproti pôvodným
normatívom.
Ing. Štefan Szolgay - komisia školstva a vzdelávania MZ v Hurbanove doporučuje
schváliť II. zmenu rozpočtu škôl s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Hurbanovo na rok 2007.
Návrh na uznesenie číslo 159/2007 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
schvaľuje
1. II. zmenu rozpočtu Základnej školy so sídlom na Nám. KonkolyhoThege 2, Hurbanovo, za rok 2007 podľa predloženého návrhu
2. II. zmenu rozpočtu Základnej školy s materskou školou Árpáda
Fesztyho so sídlom na ulici Športová č. 7, Hurbanovo, za rok 2007 podľa
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predloženého návrhu
3. II. zmenu rozpočtu Základnej umeleckej školy so sídlom na ulici
Komárňanskej 116, Hurbanovo, za rok 2007 podľa predloženého
návrhu.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:
Za
Proti
Zdržal sa

9
0
0

K bodu č. 6
Návrh rozpočtu mesta na roky 2008 – 2010.
Správu predkladá Ing. Edita Gogolová, vedúca finančného oddelenia MsÚ
v Hurbanove.
Písomná správa je priložená k zápisnici
K predloženému návrhu rozpočtu na roky 2008 – 2010 sa vyjadril Hlavný kontrolór
mesta Ing. Rudolf Stračiak. Na základe jeho písomného stanoviska doporučil poslancom
Mestského zastupiteľstva v Hurbanove návrh vyrovnaného rozpočtu Mesta Hurbanovo na
rok 2008 a tiež na roky 2009 a 2010 schváliť.
Finančná komisia pri MZ prebrala jednotlivé položky v predloženom návrhu
rozpočtu. Rozpočty na rok 2009 a 2010 doporučujú brať na vedomie. V predloženom
návrhu rozpočtu na rok 2008 doporučujú nasledovné zmeny:
a/ v oblasti verejnej správy znížiť tarifný plat o 580 tis. Sk, nakoľko momentálne nie je
schválený zástupca primátorky mesta a uvedená suma bola rozpočtovaná na túto funkciu,
b/ v oblasti nakladania s odpadmi znížiť výdavky na pohonné hmoty o 50 tis. Sk, pretože
po zakúpení nového vozidla na zber TKO sa predpokladá nižšia spotreba PHM,
c/ oblasť spoločenských služieb a športu rozšíriť o dotáciu pre organizáciu mesta vo
výške 400 tis. Sk na zabezpečenie športových aktivít počas roka,
d/ v oblasti rozvoja obcí položku investičného rozvoja mesta zvýšiť o sumu 230 tis. Sk.
Po zapracovaní uvedených zmien rozpočet mesta zostane naďalej vyrovnaný.
Komisia ďalej žiada, aby finančné prostriedky z položky uvedenej v bode d) boli čerpané
len v súlade s vopred schválenými investičnými aktivitami. Komisia doporučuje predložiť
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na najbližšie zasadnutie MZ návrh na riešenie úpravy povrchu miestnej komunikácie –
ulice Pivovarská.
Mgr. Červenák, predseda návrhovej komisie najprv prečítal návrh mesta.
Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
1/ schvaľuje bez pripomienok rozpočet mesta Hurbanovo na rok 2008 podľa
predloženého návrhu
2/ berie na vedomie
Návrh rozpočtu mesta Hurbanovo na roky 2009 a 2010.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:
Za
Ing. Hegyi, p. Radošická, p. Fekete,
p. Kecskés
Zdržal sa
Ing. Š. Szolgay, Dr. Keszeg, Mgr. Veszeli Proti

2
4
3

Návrh na uznesenie mesta poslancami mestského zastupiteľstva nebol prijatý.
Mgr. Červenák, predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie poslaneckého
klubu Strany maďarskej koalície.
Návrh na uznesenie číslo 160/2007 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
a/ schvaľuje
rozpočet mesta na rok 2008 podľa predloženého návrhu s nasledovnými
pripomienkami:
- v časti výdavkov – verejná správa obce – položku 611 - tarifný plat znížiť na
6 500 tis. Sk,
- v časti výdavkov – nakladanie s odpadmi – položku dopravné: palivo, mazivá,
oleje znížiť na 200 tis. Sk
- v časti výdavkov – rozvoj obcí – položku investičný rozvoj mesta navýšiť na
2 430 tis. Sk
- časť výdavkov – spoločenské služby a šport - rozšíriť o položku dotácie pre
organizáciu mesta vo výške 400 tis. Sk, čím dôjde k celkovému navýšeniu
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danej skupiny výdavkov na 2 590 tis. Sk.
b/ berie na vedomie
Návrh rozpočtu Mesta Hurbanovo na roky 2009 a 2010.

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:
Mgr. Červenák, p. Fekete
p. Žigová

Za:
Zdržal sa
Proti

6
2
1

Návrh poslancov Strany maďarskej koalície bol poslancami MZ prijatý.
K bodu č. 7
Návrh rozpočtu škôl a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hurbanovo
na rok 2008 – 2010.
Správu predkladá Ing. Edita Gogolová, vedúca finančného oddelenia MsÚ
v Hurbanove.
Písomná správa je priložená k zápisnici.
Finančná komisia MZ doporučuje schváliť rozpočty organizácií na rok 2008 podľa
predloženého návrhu a rozpočty na roky 2009 a 2010 brať na vedomie.
Návrh na uznesenie číslo 161/2007 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
schvaľuje bez pripomienok
návrh rozpočtu na rok 2008 podľa predloženého návrhu
a berie na vedomie
návrh rozpočtu Základnej školy nám. Konkolyho Thege č. 2 v Hurbanove na rok
2009 – 2010.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:
Za
Zdržal sa
Proti

9
0
0
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Návrh na uznesenie číslo 162/2007 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
schvaľuje bez pripomienok
návrh rozpočtu na rok 2008 podľa predloženého
a berie na vedomie
návrh rozpočtu Základnej školy Á. Fesztyho s MŠ s VJM v Hurbanove na rok 2009
– 2010.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:
Za
Zdržal sa
Proti

9
0
0

Návrh na uznesenie číslo 163/2007 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
schvaľuje
bez pripomienok návrh rozpočtu na rok 2008 podľa predloženého návrhu
a berie na vedomie
návrh rozpočtu Základnej umeleckej školy Hurbanovo na roky 2009 - 2010.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:
Za
Zdržal sa
Proti

9
0
0

Návrh na uznesenie číslo 164/2007 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
schvaľuje
bez pripomienok návrh rozpočtu na rok 2008 podľa predloženého návrhu
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a berie na vedomie
návrh rozpočtu Domova penzión pre dôchodcov a Domova dôchodcov v Hurbanove,
Sládkovičova 30, Hurbanovo na roky 2009 – 2010.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:
Za
Zdržal sa
Proti

9
0
0

Návrh na uznesenie číslo 165/2007 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
schvaľuje bez pripomienok
návrh rozpočtu Kultúrneho strediska Miklósa-Konkoly-Thege v Hurbanove na rok
2008 podľa predloženého návrhu
a berie na vedomie
návrh rozpočtu Kultúrneho strediska Miklósa Konkoly- Thege v Hurbanove na roky
2009 – 2010.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:
Za
Zdržal sa
Proti

9
0
0

K bodu č. 8
Návrh na vyradenie majetku mesta .
Správu predkladá Ing. Edita Gogolová, vedúca finančného oddelenia MsÚ
v Hurbanove.
Písomná správa je priložená k zápisnici.
Finančná komisia MZ nedoporučuje vyradiť z evidencie polievacie auto ŠPZ KN
187 AD, okrem toho finančná komisia súhlasí s vyradením majetku podľa predloženého
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návrhu.
Návrh na uznesenie číslo 166/2007 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
schvaľuje podľa predloženého návrhu
„návrh súpisu dlhodobého hmotného majetku navrhovaného na vyradenie“
okrem
- polievacieho auta ŠPZ KN 187, inventárne číslo 9445-1/05,
nadobúdacia hodnota 132 000,- Sk.

-

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:
Za
Proti
Zdržal sa hlasovania

9
0
0

K bodu č. 9
Riešenie ďalšieho prevádzkovania Mestskej Polikliniky Hurbanovo.
Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci Správneho oddelenia MsÚ
v Hurbanove.
Písomná správa je priložená k zápisnici.
Pani Radošická, predsedníčka Sociálnej, bytovej a zdravotnej komisie pri MZ
Hurbanovo navrhuje zrušiť Mestskú polikliniku Hurbanovo ako príspevkovú organizáciu
a zaradiť pod Mesto Hurbanovo ako úsek zdravotníckych služieb, prípadne zriadiť
neziskovú organizáciu na poskytovanie zdravotníckych služieb. Žiada zabezpečiť hĺbkový
audit na dodržanie zákonnosti a finančnej disciplíny v MPH za obdobie platnosti zmluvy
o spolupráci. Cestou povereného právnika vyvolať jednanie s p. Jurášom o ďalšom osude
zmluvy o spolupráce, zriadiť pracovnú skupinu, ktorá navrhne mestskému zastupiteľstvu
ďalšie varianty postupu zabezpečovania zdravotnej starostlivosti v meste Hurbanovo.
Pán Kecskés – finančná komisia
navrhuje vykonať hĺbkový ekonomický a právny
audit. Právny audit by mal vykonať renomovaný komerčný právnik, resp. právnická
kancelária, predovšetkým za účelom zistenia, či sa dá napadnúť zmluva medzi pôvodným
prevádzkovateľom, za akých podmienok sa dá vypovedať zmluva v prípade zrušenia
príspevkovej organizácie s dopadom smerom na mesto, ako aj všetky ďalšie kroky
týkajúce sa ukončenia zmluvnej spolupráce a ďalšej činnosti. Aj samotným riešením tohto
prípadu treba poveriť právnika, resp. kanceláriu s vysokou úspešnosťou riešenia prípadov
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v oblasti obchodného práva. Finančná komisia doporučuje pristúpiť k zrušeniu
organizácie až po vyhodnotení uvedených auditov.
Ing. Stračiak, hlavný kontrolór mesta – Mestská Poliklinika Hurbanovo nemá licenciu
na poskytovanie zdravotníckych služieb a firma Aliatros, s. r. o. resp. Eurokredit, s. r. o.
neplní povinnosti zakotvené v zmluve. K zrušeniu mluvy môže prísť len k 1. 1. 2009.
JUDr. Zemková – stojíme pred veľmi vážnym problémom ako ďalej s touto inštitúciou.
Existujú budovy Mestskej Polikliniky Hurbanovo, ktoré sa prenajímajú. Na poskytovanie
zdravotníckej činnosti firma Aliatros, s. r. o. nemá vybavenú licenciu.
Pani Žigová – Eurokredit, s. r. o. sa vôbec nezaoberá
zdravotníckou činnosťou,
Aliatros, s. r. o. vytvorila z MSP Hurbanovo prevádzkareň. Dohoda medzi Mestom
Hurbanovo a Eurokreditom, s. r. o. neexistuje.
Návrh na uznesenie číslo 167/2007 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
ukladá
Ing. Veresovi, vedúcemu Správneho oddelenia MsÚ v Hurbanove
zabezpečiť vypracovanie právneho a ekonomického auditu Mestskej Polikliniky
Hurbanovo a vyvolať jednanie v termíne do 20. februára 2008 prostredníctvom
právneho zástupcu Mesta Hurbanovo na ukončenie zmluvy o spolupráci s firmou
Aliatros, s. r. o. zo dňa 1. 6. 2004 dohodou.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:
Za
Proti
Zdržal sa

9
0
0

K bodu č. 15
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Hurbanovo na rok 2008.
Správu predkladá Ing. Rudolf Stračiak, hlavný kontrolór mesta.
Písomná správa je pripojená k zápisnici.
Prítomní poslanci k uvedenému bodu pripomienky nemali.
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Návrh na uznesenie číslo 168/2007 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Hurbanovo podľa predloženého
návrhu na rok 2008 bez pripomienok.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:
Za
Proti
Zdržal sa

K bodu č. 16
Rôzne
Hurbanovo, časť
predloženie zoznamu.

Holanovo,

zoznam

9
0
0

nevysporiadaných

pozemkov

–

Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci Správneho oddelenia MsÚ Hurbanovo.
Písomná správa je priložená k zápisnici.
Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 139/2007 – MZ zo dňa 8. 11.
2007 bol vypracovaný zoznam nevysporiadaných pozemkov v mestskej časti Holanovo
vhodný na predaj cez verejnú súťaž.
Finančná komisia MZ súhlasí s odpredajom pozemkov uvedených v predloženom
materiáli formou verejnej súťaže, pričom vyvolávacia cena je 150,- Sk/m2.
Návrh na uznesenie číslo 169/2007 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
berie na vedomie
správu o nevysporiadaných pozemkoch v mestskej časti Holanovo
ukladá
Ing. Edite Gogolovej, vedúcej Finančného oddelenia MsÚ Hurbanovo
zabezpečiť vykonanie verejnej súťaže
na pozemky za účelom odpredaja
nehnuteľnosti parc. č. 3942, 3943, 3944 a 3954 v kat. území Hurbanovo v mestskej
časti Holanovo za vyvolávaciu cenu 150,- Sk/m2.
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Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:

Ing.Hegyi, p. Žigová

Za
Proti
Zdržal sa hlasovania

7
0
2

Heineken Slovensko, a. s. – žiadosť o odkúpenie časti pozemku.
Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci Správneho oddelenia MsÚ
v Hurbanove.
Písomná správa je priložená k zápisnici.
Finančná komisia MZ v Hurbanove súhlasí s odpredajom časti pozemku pre
Heineken Slovensko, a. s. Novozámocká 2, Hurbanovo.
Komisia výstavby a podnikateľskej činnosti MZ v Hurbanove taktiež súhlasí
s odpredajom časti pozemku pre uvedený podnik.

Návrh na uznesenie číslo 170/2007 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
súhlasí
s odpredajom spoluvlastníckeho podielu 135/360 k celku na nehnuteľnosti v k.
ú.Bohatá, pozemku označeného v geometrickom pláne č. 35049171-49/2007 zo dňa
16. 1. 2007 ako diel č. 47 o výmere 85 m2 oddeleného z E-parcely č. 1193/1 – orná
pôda o celkovej výmere 594 m2, ktorá je v katastri nehnuteľností na Správe
katastra v Komárne vedená na liste vlastníctva č. 1278 do vlastníctva žiadateľa,
Heineken Slovensko, a. s. so sídlom Novozámocká 2, Hurbanovo IČO: 36528391 za
kúpnu cenu 150,- Sk/m2. Náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí
kupujúci.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:
Za
Proti

9
0
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Zdržal sa

0

ROS reklamno obchodná spoločnosť, s. r. o., SNP 37, 902 01 Pezinok – žiadosť
o prenájom časti stľpov verejného osvetlenia.
Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci Správneho oddelenia MsÚ Hurbanovo.
Písomná správa je priložená k zápisnici.
Finančná komisia pri MZ v Hurbanove doporučuje prijať všeobecné uznesenie, že
pre reklamno-obchodné spoločnosti výška ročnej nájomnej ceny za prenájom mestských
zariadení (stĺpy, ploty a pod.) za účelom osadenia informačných a reklamných tabúľ
činí 2 000,- Sk za 1 kus tabule. Za tejto podmienky súhlasí s predloženou žiadosťou
o prenájom stĺpov VO a taktiež za tejto podmienky súhlasí aj so žiadosťou o prenájom
stĺpov VO reklamnej agentúry DUO creative, Hlohovec (ktorá nebola schválená na
septembrovom zasadnutí MZ).
Ing. Hegyi - žiadal doplniť návrh finančnej komisie MZ Hurbanovo do Zásad
hospodárenia mesta Hurbanovo.

Návrh na uznesenie číslo 171/2007 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
súhlasí
s uzatvorením zmluvy o nájme stĺpov verejného osvetlenia za účelom umiestnenia
informačných tabúľ v lokalitách vyznačených na priloženej mapke v počte 4 ks so
žiadateľom ROS reklamno obchodná spoločnosť, s. r. o. so sídlom SNP 37, 902 01
Pezinok. Cena nájmu sa stanovuje v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta,
článok III., ods. 9 vo výške 2 000,- Sk/rok za kus. Doba nájmu 4 roky.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:
Za
Proti
Zdržal sa hlasovania

9
0
0
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Návrh na uznesenie číslo 172/2007 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
schvaľuje
zmenu Zásad hospodárenia s majetkom mesta Hurbanovo, článok 3, odsek 9
nasledovne:
výška ročnej nájomnej ceny za prenájom mestských zariadení (ako stĺpy, ploty
a pod.) za účelom osadenia informačných a reklamných tabúľ
- pre reklamno-obchodné spoločnosti činí 2 000,- Sk/ ks
- pre ostatných prenajímateľov činí 1 000,- Sk/ks.

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:
Za
Proti
Zdržal sa hlasovania

9
0
0

Mária Takácsová, Úzka č. 404/44, Hurbanovo – žiadosť o pridelenie pozemku do
prenájmu.
Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci Správneho oddelenia MsÚ Hurbanovo.
Písomná správa je priložená k zápisnici.
Finančná komisia pri MZ v Hurbanove súhlasí s uzatvorením nájomnej zmluvy.
Návrh na uznesenie číslo 173/2007 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
súhlasí
s uzatvorením nájomnej zmluvy o dočasnom užívaní pozemku v kat. území
Hurbanovo, parcely číslo 1628 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 259 m2 so
žiadateľkou Máriou Takácsovou, Úzka č. 404/44, Hurbanovo za účelom umiestnenia
drevenej garáže. Cena nájmu sa stanovuje v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom
mesta – čl. III. ods. 5, písm. b/ vo výške 3,- Sk/m2 na rok. Doba nájmu 4 roky.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:
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Za
Proti
Zdržal sa

9
0
0

Lýdia Stojková, Rybárska č. 457/18, Hurbanovo – žiadosť o pridelenie pozemku do
prenájmu.
Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci Správneho oddelenia MsÚ Hurbanovo.
Písomná správa je priložená k zápisnici.
Finančná komisia pri MZ v Hurbanove súhlasí s uzatvorením nájomnej zmluvy.
Komisia sociálna, bytová a zdravotná pri MZ v Hurbanove súhlasí uzatvoriť
nájomnú zmluvu s menovanou za podmienok, že nájomca zabezpečí na vlastné náklady
vybudovanie hygienického zariadenia, zaväzuje sa udržiavať na pozemku poriadok
a nebude tam zhromažďovať žiadne smetí.
Návrh na uznesenie číslo 174/2007 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
súhlasí
s uzatvorením nájomnej zmluvy o dočasnom užívaní pozemku o výmere 180 m2
z parcely č. 1613 – záhrada o celkovej výmere 535 m2 v kat. území Hurbanovo za
účelom umiestnenia obytnej bunky so žiadateľkou Lýdiou Stojkovou, Rybárska č.
547/18, Hurbanovo, za podmienok , že nájomníčka zabezpečí na vlastné náklady
vybudovanie toalety, zaväzuje sa udržiavať na pozemku poriadok a nebude tam
zhromažďovať žiadne smeti. Cena nájmu 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.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:
Za
Proti
Zdržal sa

9
0
0
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Adriana Kenderová, Nová 2/A, Hurbanovo – žiadosť o prenájom miesta na
orientačnú tabuľu na stĺpe verejného osvetlenia.
Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci Správneho oddelenia MsÚ Hurbanovo.
Písomná správa je priložená k zápisnici.
Finančná komisia pri MZ v Hurbanove súhlasí s uzatvorením nájomnej zmluvy pri
ročnej nájomnej cene 1 000,- Sk za 1 kus tabule.
Návrh na uznesenie číslo 175/2007 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
súhlasí
s uzatvorením nájomnej zmluvy o nájme stĺpov verejného osvetlenia v počte 2 kusy
v lokalite vyznačenej na priloženej mapke za účelom umiestnenia informačných
tabúľ pre Záhradníctvo Adriana Kenderová, so sídlom Nová 2/A, Hurbanovo.
Cena nájmu sa stanovuje v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta
Hurbanovo – č. III. ods. 9 vo výške 1 000,- Sk/kus na rok. Doba nájmu 4 roky.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:
Za
Proti
Zdržal sa

9
0
0

M. P. S. MARTAN, s. r. o. Pribetská č. 3082, Hurbanovo – žiadosť o odpredaj
pozemku.
Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci Správneho oddelenia MsÚ Hurbanovo.
Písomná správa je priložená k zápisnici.
Finančná komisia pri MZ v Hurbanove do doby dokončenia majetko-právneho
vysporiadania pozemkov formou komasácie v katastrálnom území Bohatá nesúhlasí
s odpredajom uvedeného pozemku.
Ing. Hegyi - z uvedeného dôvodu doporučuje odročenie žiadosti.
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Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
súhlasí
s odpredajom nehnuteľnosti v kat. území Bohatá a to pozemku o výmere cca 1 400
m2 z pozemku, E-parcely č. 2141 – ostatná plocha o výmere 3 447 m2 vedenej
v katastri nehnuteľností na Správe katastra v Komárne na liste vlastníctva č. 1632
vo vlastníctve Mesta Hurbanovo do vlastníctva žiadateľa, M. P. S. MARTAN s. r. o.
so sídlom Pribetská č. 3082, Hurbanovo za kúpnu cenu 150,- Sk/m2. Náklady
spojené s vypracovaním geometrického plánu a prevodom nehnuteľnosti hradí
kupujúci.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo nasledovne:

Mgr.Veszelei, p.Radošická, p. Kecskés,
p. Fekete, Dr. Keszeg
Ing.Hegyi, Ing.Š. Szolgay, Mgr.Červenák, p.Žigová

Za

0

Proti
Zdržal sa hlasovania

5
4

Tento návrh na uznesenie poslancami Mestského zastupiteľstva v Hurbanove nebol
prijatý.
Ing. Alžbeta Tárnoková-KOMDOOR, Záhradnícka 10, Komárno – žiadosť
o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na zabezpečenie práva zriadenia
prípojok inžinierskych sietí na pozemku v k. ú. Bohatá, na parc. č. 2092/10.
Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci Správneho oddelenia MsÚ Hurbanovo.
Písomná správa je priložená k zápisnici.
Finančná komisia MZ v Hurbanove súhlasí s uzatvorením
vecného bremena.

zmluvy o zriadení

Návrh na uznesenie číslo 176/2007 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
súhlasí
s uzatvorením zmluvy o zriadení bezodplatného vecného bremena, ktoré spočíva
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v práve zriadenia prípojok inžinierskych sietí na pozemku v kat. území Bohatá,
parc. č. 2092/10 – ostatné plochy o výmere 6 212 m2 vedenej v katastri nehnuteľností
na Správe katastra v Komárne na liste vlastníctva č. 907 vo vlastníctve Mesta
Hurbanovo v prospech vlastníka pozemku , parcely číslo 2092/9 – ostatné plochy
o výmere 30 000 m2, ktorým je DS Smith Slovakia s. r. o. so sídlom Murgašova 8,
Nitra, IČO 36360902 s tým, že po vyhotovení geometrického plánu sa rozsah
vecného bremena zúži na nevyhnutný rozsah, pričom sa od oprávnenej osoby
z vecného bremena požaduje, aby geometrický plán s vyznačeným podzemných
vedení prípojok inžinierskych sietí predložil vlastníkovi pozemku najneskôr do 29. 2.
2008 za účelom uzatvorenia zmluvy o zúžení rozsahu vecného bremena. Náklady
spojené s vyhotovením geometrického plánu a povolením vkladu vecného bremena
do katastra nehnuteľností hradí oprávnená osoba z vecného bremena.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:
Za
Proti
Zdržal sa

9
0
0

Ing. Jozef Palička a manželka MUDr. Klaudia Paličková, Komárňanská 115,
Hurbanovo – žiadosť o odpredaj pozemku vo vlastníctve mesta.
Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci Správneho oddelenia MsÚ Hurbanovo.
Písomná správa je priložená k zápisnici.
Finančná komisia MZ v Hurbanove súhlasí s odpredajom pozemku podľa
predloženého návrhu.
Návrh na uznesenie č. 177/2007 - MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
súhlasí
1/ so zrušením uznesenia číslo 120/2007 – MZ zo dňa 13. 9. 2007 a zároveň
2/ s odpredajom nehnuteľnosti v kat. území Hurbanovo, pozemku, novovytvorenej
C-parcely č. 1321/3 – ostatná plocha o výmere 47 m2 oddeleného z pôvodnej
nehnuteľnosti, E-parcely č. 524/2 ostatná plocha o výmere 88 612 m2 vedenej
v katastri nehnuteľností na Správe katastra v Komárne na liste vlastníctva č. 4187
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a pozemku, novovytvorenej C-parcely č. 584/2 – zastavaná plocha o výmere 64 m2
oddeleného z pôvodnej nehnuteľnosti, E-parcely č. 311/2 – zastavaná plocha
o výmere 194 m2 vedenej v katastri nehnuteľností na Správe katastra v Komárne na
liste vlastníctva č. 2376, podľa geometrického plánu č. 43208550-71/2007 zo dňa 23.
10. 2007 do vlastníctva manželov Ing. Jozef Palička a MUDr. Klaudia Paličková,
trvale bytom Komárňanská 115/A, Hurbanovo za kúpnu cenu 150,- Sk/m2, t.j.
celkom 16 650,- Sk. Náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti hradia kupujúci.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:
Za
Proti
Zdržal sa

9
0
0

Občianske združenie PRIATELIA ZH+H, Zelený Háj 50, Hurbanovo – žiadosť
umožnenie užívania nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta a poskytnutie finančnej
dotácie na rok 2008.
Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci Správneho oddelenia MsÚ Hurbanovo.
Písomná správa je priložená k zápisnici.
Finančná komisia MZ v Hurbanove súhlasí s užívaním žiadanej nehnuteľnosti po
dohode s predstaviteľmi klubu dôchodcov na základe vopred vypracovaného
harmonogramu užívania priestorov zo strany obidvoch subjektov, ktorý bude doručený aj
na mestský úrad. Nehnuteľnosť je vo vlastníctve mesta, ktoré v závislosti od finančných
možností postupne uskutoční potrebné údržbárske práce. O finančný príspevok na činnosť
sa občianske združenie môže uchádzať z prostriedkov vyčlenených v rozpočte mesta na
uvedený účel.
Návrh na uznesenie číslo 178/2007 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
súhlasí
s bezplatným užívaním nebytových priestorov v budove bývalej materskej školy
v Zelenom Háji, súpisné číslo 1864 na parcele č. 3711, pre Občianske združenie
PRIATELIA ZH+H so sídlom Zelený Háj 50, Hurbanovo, za účelom zriadenia

Zápisnica z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,
konaného dňa 14. 12. 2007
- 28 -

centra voľného času pre mladšiu generáciu za podmienky, že činnosť združenia
bude zosúladená s činnosťou klubu dôchodcov na základe vzájomnej dohody
užívateľov nehnuteľnosti.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:
Za
Proti
Zdržal sa

9
0
0

Dodatok č. 2 Konateľskej zmluve zo dňa 11. 1. 2005
Pán Kecskés podal ústny návrh na predĺženie konateľskej zluvy zo dňa 11. 1. 2005
pre konateľku MsBP a ĽP pani Františku Jezsóovú. Návrh pána poslanca je predĺžiť
konateľskú zmluvu do 31. 12. 2010.
Návrh na uznesenie číslo 179/2007 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
schvaľuje
v zmysle časti VII. bodu 7.2 Konateľskej zmluvy podpísanej dňa 11. 1. 2005 pre
konateľku pani Františku Jezsóovú zmenu jej časti VI. bodu 6.1 v nasledovnom
znení:
Táto zmluva sa predlžuje do 31. 12. 2010.
V ostatných častiach Konateľskej zmluvy nedôjde ku zmenám, naďalej ostávajú
v platnosti.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:

p. Žigová
Mgr. Červenák

Za
proti
zdržal sa

7
1
1

Návrh na určenie podmienok pre príslušníkov Mestskej polície v Hurbanove.
Pán Kecskés podal ústny návrh na určenie podmienok pre príslušníkov Mestskej
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polície v Hurbanove.
Návrh na uznesenie číslo 180/2007 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
schvaľuje
nasledovné podmienky pre príslušníkov Mestskej polície v Hurbanove okrem
zákonom predpísaných podmienok
- vekovú hranicu na prijímanie do stavu mestských policajtov určuje 35 rokov,
v prípade náčelníka do 45 rokov
- členovia MsP v Hurbanove musia spĺňať fyzickú zdatnosť podľa platných
zákonov o mestskej polícii
- zabezpečiť preskúšanie fyzickej zdatnosti súčasných mestských policajtov
podľa kritérií predpísaných zákonom o mestskej polícii do 30. 4. 2008.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:

Mgr. Veszeli, Mgr. Červenák, p. Žigová

Za
Proti
Zdržali sa

6
0
3

Návrh na oplotenie mestského pozemku na Javorovej ulici, parc. č. 1710/2 v kat.
území v Hurbanove.
Pán Kecskés – podal ústny návrh na oplotenie mestského pozemku na Javorovej
ulici, parc. č. 1710/2 v kat. území mesta Hurbanovo.
Návrh na uznesenie číslo 181/2007 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
schvaľuje
vybudovanie oplotenia mestského pozemku parc. č. 1710/2 v katastrálnom území
Hurbanovo zo strany Javorovej ulice formou otvárateľnej bránky z pleteného drôtu,
zabezpečenej zámkom na reťazi. Termín do 31. 1. 2008.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:
Za

9
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Proti
Zdržal sa

0
0

K bodu č. 17
Diskusia
Pán Kecskés – mal dotaz ohľadne vozidla na odvoz TKO z domácnosti, kedy bude
vozidlo dodané. Ing. Bahorec, vedúci oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ – toto
vozidlo bude dodané zo strany dodávateľa ešte v tomto roku a to tesne pred vianočnými
sviatkami, ďalej hovoril o tom, že je vypracovaná Koncepcia tepelného hospodárstva
mesta Hurbanovo.
Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia MsÚ – informoval prítomných poslancov
o počte bezdomovcov (3) v našom meste, o ich prechodné ubytovanie na zimné obdobie
sa postaralo mesto.
Pán Kecskés – v mene klubu Strany maďarskej koalície v Hurbanove poprial
obyvateľom mesta príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný Nový rok 2008.
JUDr. Zemková, primátorka mesta - v mene svojom ako i všetkých pracovníkov
Mestského úradu v Hurbanove popriala obyvateľom mesta pokojné prežitie vianočných
sviatkov a úspešný vstup do nového roka, všetko dobré, pevné zdravie, veľa osobných
úspechov. Poslancom Mestského zastupiteľstva v Hurbanove poďakovala za spoluprácu
v roku 2007.
K bodu č. 18.
Záver
Nakoľko program zasadnutia mestského zastupiteľstva bol vyčerpaný, primátorka
mesta JUDr. Margita Z e m k o v á poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie
mestského zastupiteľstva ukončila.

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

Overovatelia :

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

Ing. Zoltán Hegyi

Ladislav Fekete

