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Z á p i s n i c a 

 
z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,  

ktoré sa konalo dňa 7. 2. 2008 
 

Rokovanie  12. 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. 
 
Ospravedlnený:   Mgr:  Peter Červenák 

Neprítomný – neospravedlnený: 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 
                              Ing. Ján Bahorec, vedúci oddelenia regionálneho rozvoja 
                              Františka Jezsóová, konateľka MsBP a ĽP 
                              Marián Botoš, poverený náčelník Mestskej polície Hurbanovo  

 

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. Schválenie Koncepcie rozvoja mesta v oblasti tepelného hospodárstva 

mesta Hurbanovo 
(koncepcia bola poslancom MZ doručená na ostatnom zasadnutí MZ 
v Hurbanove)  

5. Správa o plnení plánu práce hlavného kontrolóra mesta Hurbanovo za 
rok 2007 



 
Zápisnica z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 

konaného dňa 7. 2. 2008 
- 2 - 

 
6. Správa o činnosti Mestskej polície Hurbanovo za rok 2007 
7. Prerokovanie uznesenia č. 180/2007 – MZ zo dňa 14. 12. 2007, 

ktorého výkon bol pozastavený primátorkou mesta v zmysle § 13 ods. 
6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov  

8. Návrh Komisie kultúry a športu pri Mestskom zastupiteľstve 
v Hurbanove na prerozdelenie finančných prostriedkov pre 
organizácie mesta na rok 2008 

9. Návrh na čerpanie finančných prostriedkov z grantov a dotácií na 
obdobie 2007 - 2013 

10. Návrh na schválenie zloženia Rady školského zariadenia pri CVČ 
Hurbanovo 

11. Delegovanie zástupcov Mesta Hurbanovo do školských rád škôl na 
území mesta Hurbanovo, ktorých zriaďovateľom je Krajský školský 
úrad Nitra 

12. Schválenie dotácie na rok 2008 pre Súkromnú špeciálno-pedagogickú 
poradňu Hurbanovo, ktorej zriaďovateľom je Mgr. Judita Mišáková 

13. Návrh na schválenie zvýšenia počtu zamestnancov v Domove 
penzión pre dôchodcov a Domove dôchodcov v Hurbanove 

14. Rôzne  
15. Diskusia 
16. Záver 

 
Pán Fekete poslanec MZ v Hurbanove žiadal doplniť program rokovania   o bod 
doplnenie počtu členov  Komisie dopravy a verejného poriadku pri  MZ Hurbanovo  
o jedného člena, nakoľko bývalý poverený  náčelník Mestskej polície  v Hurbanove  
pán Milan Juhász, ktorý bol členom tejto komisie, dňom 31. 12. 2007, rozviazal  s 
mestom pracovný pomer. Miesto pána Juhásza navrhol pána Mariána Botoša, ktorý 
bol primátorkou mesta Hurbanovo poverený  riadením Mestskej polície 
v Hurbanove.    

 
        Predložený program rokovania bol poslancami mestského zastupiteľstva jednohlasne 
schválený. 
K bodu 1/ 
  
         Primátorka mesta predložila návrh na zloženie pracovných komisií 
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a zapisovateľky. 
 
Návrhová komisia :                       

        Ing. Zoltán Hegyi 
                                                           Mgr. Gyula Veszelei 
                                                           PaedDr. Gabriella Keszeg             
 
Mandátová komisia:          Ladislav Fekete 
             Georgína Radošická 
             Miklós Kecskés   
                                                                                           
                                                                                                                                                         
Overovatelia :           Mgr. László Deme 
             Ing. Štefan Szolgay   
                                                                     
Zapisovateľka :                                Zuzana Kardhordóová 
  
      Navrhnuté zloženie pracovných komisií bolo poslancami mestského zastupiteľstva 
jednohlasne schválené. 
 
K bodu 2/  - Interpelácia 
 
V rámci interpelácii ako prvá vystúpila pani poslankyňa Radošická – upozornila, že na 
parkovisku za rímskokatolickým kostolom sú umiestnené smetné nádoby, do ktorých sa 
vynáša komunálny odpad  z domácností. Preto žiada príslušníkov mestskej polície 
o častejšie kontroly vo večerných a nočných hodinách. Ďalej vyzvala  daňových 
poplatníkov o poskytnutie 2 % dane zo svojej už odvedenej dane pre mesto Hurbanovo, 
občianskym združeniam a nadáciam v našom meste. Na webovej stránke Mesta 
Hurbanovo žiada uverejniť informáciu, ktorým organizáciam je možné 2 % dane venovať.  
Pán poslanec  Kecskés – žiadal opraviť poškodený chodník  pred reformovaným 
kostolom na ulici Komárňanskej.    

 
 K bodu 3/ 
 

 Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva. 

 Správu predkladá JUDr. Margita Zemková, primátorka mesta Hurbanovo. 
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 Boli prijaté uznesenia od čísla 152/2007 – MZ  až 181/2007 – MZ. Z týchto 
uznesení ukladaciu časť má uznesenie číslo 169/2007 – MZ. 
Uznesenie číslo 169/2007 – MZ – v ukladacej časti sa ukladá Ing. Edite Gogolovej, 
vedúcej  Finančného oddelenia MsÚ v Hurbanove 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. Termín 
dražby bol stanovený na 7. februára 2008 o 14.00 hodine.    
Ing. Edita Gogolová, vedúca Finančného oddelenia Mestského úradu v Hurbanove 
oznámila prítomným, že o dražbu nebol záujem,  nikto sa jej nezúčastnil. 
    
K bodu 4/ 

Schválenie Koncepcie rozvoja mesta v oblasti tepelného hospodárstva mesta 
Hurbanovo.   

        Predkladá Ing. Ján Bahorec, vedúci Oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ 
Hurbanovo. 
 Písomná správa bola poslancom MZ doručená na ostatnom zasadnutí MZ 
v Hurbanove. 
 Finančná komisia MZ v Hurbanove doporučuje,  aby na zasadnutí mestského 
zastupiteľstva sa k predloženej koncepcii vyjadrili aj pani Jezsóová, konateľka spoločnosti 
MsBP a ĽP, s. r. o. a pán Piterka zástupca bytového družstva Komárno. Finančná komisia 
MZ doporučuje rozšíriť rad bytoviek vykurovaných na Sládkovičovej ulici z centrálneho 
zdroja o existujúci bytový dom vo vlastníctve mesta s 24 b. j. Finančná komisia pri MZ 
nedoporučuje v budúcnosti uvažovať so spoluprácou s pivovarom o dodávke tepla, treba 
sa zamerať na riešenie situácie vlastnými zdrojmi a kapacitami. 
Pani Františka Jezsóová, konateľka firmy MsBP a ĽP, s. r. o. v Hurbanove – vo 
vypracovanej Koncepcii tepelného hospodárstva mesta Hurbanovo niektoré veci ešte 
postráda, prečo bolo vynechané napojenie 24 b. j. z tejto koncepcie, ktorá je stratová. 
Vyjadrovala sa aj v mene Stavebného bytového družstva Komárno. Podľa vyjadrenia pani 
konateľky táto koncepcia je cenovo  nevýhodná pre spotrebiteľa. Hospodárnosť koncepcie 
by sa zvýšila,  keby sa urobilo priame prepojenie s kotlom a výmenníkovou stanicou a 
bolo by napojených viac obytných bytov. Pani Jezsóová, konateľka spoločnosti MsBP a P, 
s. r. o. nechápe prečo je uvedené, že  Koncepcia má dopad na nový územný plán mesta, 
prečo neboli pri vypracovaní tejto koncepcie použité údaje MsBP a ĽP, s. r.o.  
Pán Kecskés – trvá na napojení  24 b. j. do centrálneho vykurovania a v prípade ak bude 
v Koncepcii tepelného hospodárstva Mesta Hurbanovo zapracovaný variant spolupráce 
s pivovarom Heineken Slovensko, a. s. žiada do koncepcie zapracovať aj druhý variant.   
Pani primátorka JUDr. Margita Zemková – Koncepcia rozvoja mesta Hurbanovo v oblasti 
tepelného hospodárstva je súčasťou územného plánu mesta.       
Ing. Bahorec, vedúci oddelenia Regionálneho hospodárstva  MsÚ Hurbanovo – 24 b. j. 
bola postavená z prostriedkov Ministerstva výstavby SR a Štátneho fondu rozvoja bývania 
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SR, na ktorú bytovku je založené záložné právo a preto by mohli vyskytnúť problémy, 
budova po napojení na centrálnu kotolňu bude mať inú hodnotu. Upravená Koncepcia 
rozvoja mesta Hurbanovo v oblasti tepelného hospodárstva umožňuje napájať aj rodinné 
domy aj byty na centrálne kúrenie. 
 
Primátorka mesta dala hlasovať o schválení návrhov predložených pánom poslancom 
Kecskésom.  
 
Návrh pána Kecskésa: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
Schvaľuje 
a/ do Koncepcie tepelného hospodárstva Mesta Hurbanovo zapracovať napojenie 24 b. j. 
na Sládkovičovej ulici na centrálne vykurovanie 
b/ zapracovať do Koncepcie tepelného hospodárstva Mesta Hurbanovo aj variant, že 
Mesto Hurbanovo bude dodávku tepla riešiť centrálnym vykurovaním z vlastných kapacít 
a vlastných zdrojov bez spolupráce s firmou Heineken Slovensko, a. s.  
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
       Za      8  
       proti     0 
Pán Fekete      zdržal sa    1 
 
Na základe schváleného návrhu pána Kecskésa dala primátorka mesta hlasovať 
o nasledujúcom uznesení: 
 
Návrh na uznesenie číslo 182/2008 – MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e 
a/ Koncepciu rozvoja Mesta Hurbanovo v oblasti tepelného hospodárstva ako súčasť 
Územného plánu mesta Hurbanovo. 
b/ do Koncepcie tepelného hospodárstva Mesta Hurbanovo zapracovať napojenie 24 
b. j. Sládkovičovej ulici na centrálne vykurovanie. 
c/ Zapracovať do Koncepcie tepelného hospodárstva Mesta Hurbanovo aj variant, že 
Mesto Hurbanovo bude dodávku tepla riešiť centrálnym vykurovaním z vlastných 
kapacít a vlastných zdrojov bez spolupráce s firmou Heineken Slovensko, a. s.  
 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
 
       za     8 
       proti    0 
p. Fekete      zdržal sa    1 
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K bodu 5/ 
 Správa o plnení plánu práce hlavného kontrolóra mesta Hurbanovo za rok 
2007. 
 Správu predkladá Ing. Rudolf Stračiak, hlavný kontrolór mesta Hurbanovo. 
 Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 
 Plán práce hlavného kontrolóra mesta za rok 2007 zahrňoval vykonanie kontrol vo 
všetkých organizáciach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Hurbanovo, ako aj kontroly na 
Mestskom úrade Hurbanovo. Riadil sa základnými zásadami kontrolnej činnosti v jeho 
pôsobnosti a schváleným kontrolným poriadkom (v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. z. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej 
kontrole) schváleným na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove v mesiaci 
február 2003. 
 Finančná komisia MZ v Hurbanove berie na vedomie predložený materiál o plnení 
plánu práce hlavného kontrolóra mesta Hurbanovo za rok 2007. 
  
 
Návrh na uznesenie číslo 183/2008 – MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e  
predloženú správu hlavného kontrolóra  mesta Hurbanovo 
Ing. Rudolfa Stračiaka o plnení plánu práce za hospodársky rok 2007 
bez pripomienok. 

 
 

K bodu 6/  
 
 Správa o činnosti Mestskej polície Hurbanovo za rok 2007. 
 
 Správu predkladá pán Marián Botoš, poverený náčelník Mestskej polície 
v Hurbanove. 
 Písomná správa je prílohou zápisnice.  
 Finančná komisia pri MZ v Hurbanove berie na vedomie predložený materiál 
o činnosti Mestskej polície Hurbanovo za rok 2007. 
 Pán Kecskés k Správe o činnosti MsP za rok 2007 nemá pripomienky, žiada 
povereného náčelníka MsP, aby rovnošaty príslušníkov MsP boli označené aj v jazyku 
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národnostných menšín podľa §-u 22, ods. 6 zákona č. 333/2003 Z. z. z 2. júla 2003, 
ktorým sa mení  a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej 
polícii v znení neskorších predpisov.  
 Pani primátorka JUDr. Zemková –  mesto úzko spolupracuje s okolitým regiónom 
a podľa predpokladov na 1000 obyvateľov by mal byť 1 príslušník mestskej polície, 
požaduje zvýšenie počtu príslušníkov MsP. 
 Pán Fekete a pani Žigová – navrhujú zvýšiť počet príslušníkov MsP. 
 
Návrh na uznesenie číslo 184/2008 – MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie 
Správu o činnosti Mestskej polície v Hurbanove za rok 2007 
u k l a d á  
poverenému náčelníkovi Mestskej polície v Hurbanove pánovi Mariánovi Botošovi, 
podľa ods. 6, § - u 22, zákona č. 333/2003 Z. z. z júla 2003 ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií v znení neskorších 
predpisov označiť rovnošaty príslušníkov Mestskej polície v Hurbanove aj v 
maďarskom jazyku. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
        Za     9 
        Proti    0 
        Zdržal sa    0 
 
K bodu č. 7 
 
 Prerokovanie uznesenia číslo 180/2007 – MZ zo dňa 14. 12. 2007, ktorého 
výkon bol pozastavený primátorkou mesta v zmysle § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 Správu predkladá JUDr. Margita Zemková, primátorka mesta. 
 
 Pani  primátorka JUDr. Zemková v zmysle § 13, ods. zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  pozastavila výkon uznesenia č. 
180/2007 – MZ zo dňa 14. 12. 2007, lebo sa domnieva, že odporuje zákonu.  
Mestské zastupiteľstvo uznesením číslo 180/2007 – MZ schválilo ďalšie  podmienky pre 
príslušníkov Mestskej polície v Hurbanove okrem zákonom predpísaných podmienok  
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- vekovú hranicu na prijímanie zamestnancov  do stavu mestských policajtov určuje 

do 35 rokov,  v prípade náčelníka 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. 
Pani primátorka mesta informovala poslancov MZ o prijatom zákone č. 365/2004 Z. z. 
v znení neskorších predpisov o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach 
a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(antidiskriminačný zákon). Má za to, že rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych 
vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch zakazuje diskrimináciu osôb z dôvodu veku, 
preto výkon uznesenia pozastavila.  
Pán Kecskés mal dotaz – prečo pani primátorka vetovala výkon uvedeného uznesenia. 
Uznesenie nie je antidiskriminačné, odvolával sa na § 8 ods. 1 zákona č. 365/2004 Z. z. 
o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tzv. antidiskriminačný zákon) podľa ktorého  
diskrimináciou nie je také rozdielne zaobchádzanie, ktoré je objektívne odôvodnené 
povahou činností vykonávaných v zamestnaní alebo okolnosťami, za ktorých sa tieto 
činnosti vykonávajú, ak sú rozsah alebo spôsob takéhoto rozdielneho zaobchádzania 
primerané a nevyhnutné vzhľadom na tieto činnosti alebo okolnosti, za ktorých sú 
vykonávané. 
JUDr. Margita Zemková, primátorka mesta uviedla, že podľa rokovacieho poriadku  
Mestského zastupiteľstva  v Hurbanove, článku 7 bod. 15 a zákona číslo 369/1990 Zb. z. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, pozastavila výkon uznesenia z dôvodu, 
že je pre mesto nevýhodné a odporuje zákonu.  Mestské zastupiteľstvo  môže toto 
uznesenie trojpätinovou väčšinou  hlasov všetkých poslancov potvrdiť.  
 
Návrh na uznesenie číslo 185/2008 – MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
p o t v r d z u j e  platnosť uznesenia 
Mestského zastupiteľstva číslo 180/2007 – MZ 
prijaté Mestským zastupiteľstvom v Hurbanove, dňa 14. decembra 2007.  
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
 
        Za      7 
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p. Fekete, p. Žigová     proti     2 
        zdržal sa hlasovania          0 
K bodu č. 8 
 
 Návrh Komisie  kultúry a športu pri Mestskom zastupiteľstve v Hurbanove na 
prerozdelenie finančných prostriedkov pre organizácie mesta na rok 2008. 
 Správu predkladá PaedDr. Keszeg, predsedníčka Komisie kultúry a športu pri 
Mestskom zastupiteľstve v Hurbanove. 
 Písomná správa je priložená k zápisnici. 
 
 Komisia  kultúry a športu pri MZ prejednala žiadosti jednotlivých organizácií, 
združení  a ďalších subjektov o finančné príspevky na rok 2008. Pred schvaľovaním 
príspevkov komisia skontrolovala, či žiadosti obsahujú všetky náležitosti požadované 
Všeobecne – záväzným nariadením Mesta Hurbanovo č. 64 o poskytnutí dotácií 
právnickým osobám a fyzickým osobám, podnikateľom.  
Komisia kultúry a športu prejednala aj žiadosť MŠK Hurbanovo a jednohlasne rozhodli 
žiadosti nevyhovieť. Odôvodnili to tým, že požadovaný príspevok nemožno prideliť len 
jednému subjektu, nakoľko podaných žiadostí bolo 17. Z celkového rozpočtu komisie 
kultúry a športu 2 150 000,- Sk nemožno poskytnúť len MŠK sumu 2 192 340,- Sk. 
Navrhli poskytnúť pre MŠK sumu 1 245 000,- Sk. Komisia kultúry a športu na základe 
materiálov priložených k žiadostiam rozhodla prideliť jednotlivým subjektom finančné 
prostriedky nasledovne:   
Mestský športový klub 
- futbalová činnosť     400 000,- Sk 
- údržba štadióna      845 000,- Sk 
Vzpieračský oddiel TJ Strojár    105 000,- Sk 
Klub športového karate       45 000,- Sk 
Klub silového trojboja        35 000,- Sk 
ZO chovateľov poštových holubov     10 000,- Sk 
Golden Arrow – lukostrelba      15 000,- Sk 
ZO Združenie rodičov OZ Bellı     35 000,- Sk 
OZ Feszty Galéria, Hurbanovo      25 000,- Sk 
OZ Priatelia ZH+H, MO Matice Slovenskej    10 000,- Sk 
ZO Csemadok         35 000,- Sk 
Slovenský červený kríž       30 000,- Sk 
OZ Artcentrum Hurbanovo      10 000,- Sk 
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Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi Bohatá    50 000,- Sk 
Rímskokatolická cirkev     380 000,- Sk 
Reformovaná cirkev      120 000,- Sk. 
Finančná komisia  súhlasí s predloženým návrhom Komisie kultúry a športu pri MZ 
v Hurbanove navrhuje, aby jednotlivé organizácie sa uchádzali o finančné prostriedky aj 
z iných zdrojov, t. j. aby podali svoje žiadosti o nenávratný finančný príspevok napr. na 
VÚC, na ministerstvá, nadácie, prípadne hľadali aj iné možné zdroje financovania svojich 
aktivít.   
    
Návrh na uznesenie číslo 186/2008 – MZ. 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e 
prerozdelenie finančných prostriedkov na rok 2008 pre jednotlivé organizácie, 
združenia a ďalšie subjekty na rok 2008 podľa predloženého návrhu komisie 
kultúry a športu pri MZ v Hurbanove.  
 
K bodu č. 9 
 
 Návrh čerpania finančných prostriedkov z grantov a dotácií na obdobie 2007 – 
2013. 
 Správu predkladá Ing. Ján Bahorec, vedúci oddelenia Regionálneho rozvoja MsÚ 
v Hurbanove. 
 Písomná správa je priložená k zápisnici. 
 Mesto Hurbanovo v spolupráci so spoločnosťou Centire s. r. o. Bratislava 
spracovalo harmonogram – súpis vypracovaných projektov a pripravovaných 
projektových dokumentácií, na ktoré je a bude možné získať finančné prostriedky 
z grantov a dotácií.  

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR vyhlásilo Výzvu na predkladanie 
žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci opatrenia  1.1 Regionálny 
operačný program a Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP v rámci opatrenia Životné 
prostredie – priorita 4. Odpadové hospodárstvo. V uvedených oblastiach má Mesto 
Hurbanovo pripravené projekty 

- zabudovanie podkrovia a rekonštrukcia Základnej umeleckej školy v Hurbanove 
- rekonštrukcia Základnej školy s MŠ Árpáda Fesztyho vyučovacím jazykom 

maďarským v Hurbanove 
- rekonštrukcia a zateplenie Základnej školy v Hurbanove 
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- rekultivácia skládky TKO v Hurbanove 

a plánuje využitie možnosti získania finančných prostriedkov v rámci uvedených opatrení. 
K predkladaniu žiadostí na čerpanie finančných prostriedkov z grantov je potrebné 
priložiť výpis uznesení  MZ v Hurbanove  za každý objekt. 
 
Návrh na uznesenie číslo 187/2008 – MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
s c h v a ľ u j e 

a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.1 
ROP na realizáciu projektu „Zabudovanie podkrovia a rekonštrukcia 
Základnej umeleckej školy v Hurbanove“, ktorý je realizovaný pre Základnú 
umeleckú školu v Hurbanove a ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja mesta Hurbanovo 

b) zabezpečenie realizácie projektu „ Zabudovanie podkrovia a rekonštrukcia 
Základnej umeleckej školy v Hurbanove“, po schválení  žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok 

c) spolufinancovanie projektu „ Zabudovanie podkrovia a rekonštrukcia 
Základnej umeleckej školy v Hurbanove“ v hodnote 5% celkových 
oprávnených výdavkov projektu, t. j. 452 110,- Sk z vlastných zdrojov Mesta 
Hurbanovo. 

 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
 
        Za     9 
        Proti    0 
        Zdržal sa hlasovania  0 
 
 
Návrh na uznesenie číslo 188/2008 – MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e 

a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.1 
ROP na realizáciu projektu „Rekonštrukcia Základnej školy s vyučovacím 
jazykom maďarským v Hurbanove“, ktorý je realizovaný pre Základnú školu 
s Materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím jazykom maďarským – 
Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda- a ktorý je v súlade s Programom 
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hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Hurbanovo 

b) zabezpečenie realizácie projektu „Rekonštrukcia Základnej školy 
s vyučovacím jazykom maďarským v Hurbanove“, po schválení žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok 

c) spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia Základnej školy s vyučovacím 
jazykom maďarským v Hurbanove“ v hodnote 5% z celkových oprávnených 
nákladov  výdavkov projektu, t. j. 852 285,- Sk z vlastných zdrojov Mesta 
Hurbanovo. 

 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
       Za      9 
       Proti     0 
       Zdržal sa     0 
 
Návrh na uznesenie číslo 189/2008 – MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e 

a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.1 
ROP na realizáciu projektu „Rekonštrukcia a zateplenie Základnej školy 
v Hurbanove“, ktorý je realizovaný pre Základnú školu v Hurbanove a ktorý 
je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 
Hurbanovo  

b) zabezpečenie  realizácie projektu „Rekonštrukcia a zateplenie Základnej školy 
v Hurbanove“, po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

c) spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia Základnej školy v Hurbanove“ 
v hodnote 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu, t. j. 1 419 740,- Sk 
z vlastných zdrojov Mesta Hurbanovo.      

 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
       Za      9 
       Proti     0 
       Zdržal sa hlasovania  0 
 
 
Návrh na uznesenie číslo 190/2008 _ MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
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s c h v a ľ u j e 

a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.1. 
Životné prostredie, priorita Odpadové hospodárstvo na realizáciu projektu 
„Rekultivácia skládky TKO v Hurbanove“, ktorý je re alizovaný v súlade 
s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Hurbanovo 

b) zabezpečenie realizácie projektu „Rekultivácia skládky TKO v Hurbanove“, 
po schválení   žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

c) spolufinancovanie projektu „Rekultivácia skládky TKO v Hurbanove“ 
v hodnote 5% z celkových oprávnených prostriedkov projektu, t. j. 
2 662 436,90 Sk z úveru. 

 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo: 
 
       Za      9 
       Proti     0 
       Zdržal sa hlasovania   0 
 
 
K bodu č. 10 
 
 Návrh na schválenie zloženia Rady školského zariadenia pri CVČ Hurbanovo. 
 Správa predkladá JUDr. Margita Zemková, primátorka mesta. 
 Písomná správa je priložená k zápisnici. 
 
 Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 228/2004 – MZ zo dňa 6. 4. 
2004 bol stanovený počet členov Rady školského zariadenia pri CVČ Hurbanovo na 7 
členov. V zmysle § 24 ods. 16 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve v znení neskorších zmien  a predpisov  funkčné  obdobie súčasnej 
rady končí v apríli 2008. Podľa § 25 vyššie uvedeného zákona rada školy má 5 až 11 
členov. Radu školy s počtom 5 je možné ustanoviť len v školách a školských 
zariadeniach, v ktorých celkový počet zamestnancov nie je vyšší ako 10.  
 Ing. Štefan Szolgay - komisia školstva a vzdelávania pri MZ v Hurbanove 
predložený materiál prejednala a  súhlasí s predloženým návrhom,  schvaľuje počet 
členov Rady školského zariadenia pri CVČ v Hurbanove.  
 
Návrh na uznesenie číslo 191/2008 – MZ. 
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Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e 
zloženie a počet členov Rady školského zariadenia pri CVČ Hurbanovo nasledovne: 
Rada školského zariadenia od roku 2008 bude mať 5 členov v zložení: 

- jeden zvolený zástupca pedagogických zamestnancov 
- jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov 
- jeden zvolený zástupca rodičov 
- delegovaný zástupca mesta 
- delegovaný zástupca inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá sa 

podieľa na výchove a vzdelávaní. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo nasledovne: 
       Za      9 
       Proti    0 
       Zdržal sa hlasovania 0 
 
 
K bodu č. 11 
 
 Delegovanie zástupcov Mesta Hurbanovo do školských rád škôl na území 
mesta Hurbanovo, ktorých zriaďovateľom je Krajský školský úrad v Nitre. 
 Písomná správa je priložená k zápisnici. 
 
 V súlade s § 25 ods. 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov je členom rady školy alebo školského zariadenia, ktorého zriaďovateľom je 
samosprávny kraj alebo krajský školský úrad aj jeden delegovaný zástupca obce, v ktorej 
má škola alebo školské zariadenie sídlo. 
 Podľa §-u 24, ods. 16 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov je funkčné obdobie orgánov školskej samosprávy štyri roky. Z uvedeného 
vyplýva, že v I. štvrťroku 2008 končí funkčné obdobie radám škôl, ktoré boli ustanovené 
v roku 2004 a je potrebné  ustanoviť orgány školskej samosprávy. 
Na základe žiadosti Krajského školského úradu v Nitre je potrebné  delegovať zástupcov 
Mesta Hurbanovo do školských rád v nasledovných školách: 
Rada školy pri Špeciálnej základnej škole v Hurbanove, Zelený Háj 157 



 
Zápisnica z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 

konaného dňa 7. 2. 2008 
- 15 - 

 
Rada školy pri Špeciálnej základnej škole s vjm v Hurbanove, Komárňanská 42. 
 
Návrh na uznesenie číslo 192/2008 – MZ. 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
deleguje do rád škôl nasledovných delegátov: 

- Rada školy pri Špeciálnej základnej škole v Hurbanove, Zelený Háj 157  pána 
Mgr. Petra Červenáka 

- Rada školy pri Špeciálnej základnej škole s vjm v Hurbanove, Komárňanská 
42 pána  Ladislava  Feketeho. 

 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
       Za      8 
       Proti     0 
Pán Fekete      zdržal sa hlasovania   1 
 
K bodu č. 12 
 
 Schválenie dotácie na rok 2008 pre Súkromnú špeciálno-pedagogickú poradňu 
Hurbanovo, ktorej zriaďovateľom je Mgr. Judita Mišáková. 
 Písomná správa je pripojená k zápisnici. 
 
 Ing. Edita Gogolová, vedúca Finančného oddelenia MsÚ v Hurbanove informovala 
prítomných o zmene spôsobu financovania súkromných škôl a školských zariadení od 1. 
1. 2008. Na území mesta Hurbanovo sa nachádza jedno súkromné školské zariadenie – 
Súkromná špeciálno-pedagogická poradňa, ktorej  zriaďovateľom je Mgr. Judita 
Mišáková. 
 V zmysle § 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve v znení neskorších zmien a predpisov obec poskytuje na základe žiadosti 
zriaďovateľa z finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu – 
rozdeľovanie výnosu dane (podielové dane)  - dotácie na mzdy a prevádzku 
zriaďovateľovi. V súlade s § 39a ods. 1 vyššie uvedeného zákona obec poskytne na roky 
2007 – 2009  zriaďovateľovi podľa § 6 ods.  12 písm. b) finančné prostriedky najmenej vo 
výške 90 % objemu finančných prostriedkov vypočítaných podľa osobitného predpisu. 
Ministerstvo financií SR vypracovalo východiskové štatistické údaje a podiel obcí na 
výnose DPFO pre rok 2008, kde pre Hurbanovo bola pridelená finančná čiastka na 
neštátne školstvo 629 tis. Sk. 
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Na základe uvedených skutočností Mgr. Mišáková požiadala MZ v Hurbanove 
o schválenie dotácie pre túto školu.  
Finančná komisia pri MZ v Hurbanove na svojom zasadnutí dňa 6. 2. 2008 súhlasila 
s priznaním dotácie v celej výške podľa predloženého návrhu. Jeho efektívne využitie 
treba preukázať v rámci ročného zúčtovania s rozpočtom mesta. 
Komisia školstva a vzdelávania pri MZ v Hurbanove súhlasí s pridelením dotácie od 
mesta pre súkromnú špeciálno-pedagogickú poradňu na rok 2008 v súlade s právnymi 
predpismi a školskou legislatívou.   
 
Návrh na uznesenie číslo 193/2008 -  MZ. 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e 
dotáciu mesta Hurbanovo na rok 2008 pre Súkromnú špeciálno-pedagogickú 
poradňu Hurbanovo – zriaďovateľ Mgr. Judita Mišáková – vo výške 629 tis. Sk. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
       Za      9 
       Proti     0 
       Zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu č. 13. 
 
 Návrh na schválenie zvýšenia počtu zamestnancov v Domove penzión pre 
dôchodcov a Domove dôchodcov v Hurbanove. 
 Písomná správa je priložená k zápisnici. 
 DPD a DD v Hurbanove v mesiaci november 2007 zvýšilo kapacitu zariadenia so 
súhlasom Mestského zastupiteľstva v Hurbanove a Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva v Komárne zo 65 na 73 osôb. Týmto nárastom sa zvýšila i potreba ďalšieho 
personálu v odbore ošetrovateľ a to o 2 ošetrovateľov. Na ležiacom oddelení je 25 
imobilných obyvateľov, ktorí nie sú schopní svoje základné životné potreby zabezpečiť. 
Aj na oddelení pre mobilných obyvateľov sú takí, ktorí tiež potrebujú pomoc takéhoto 
personálu. Mzdové prostriedky  pre 2 ošetrovateľov DPD a DD je schopný vykryť 
z vlastných prostriedkov.  
Finančná komisia pri MZ v Hurbanove súhlasí s predloženým návrhom. 
 
Návrh na uznesenie číslo 194/2008 – MZ. 
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Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
s ú h l a s í 
so zvýšením počtu zamestnancov v Domove penzión pre dôchodcov a Domove 
dôchodcov v Hurbanove o 2 ošetrovateľov. Finančné prostriedky na mzdové 
náklady pre týchto zamestnancov zabezpečí  DPD a DD v Hurbanove z vlastných 
prostriedkov. 
 
Z prítomných 9 hlasovalo nasledovne: 
        Za      9 
       Proti     0 
       Zdržal sa     0 
 
K bodu č. 14 
 R ô z n e 
 
 Návrh na výstavbu inžinierskych sietí – sídlisko Vinohrady blok B1 a B2. 
 Písomná správa je priložená k zápisnici. 

Správu predkladá Ing. Ján Bahorec, vedúci Oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ 
Hurbanovo.  
 Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 25/2007 – MZ bola 
schválená výstavba 2 x 9 b. j. blok B1 a B2 pre investora Prospect, s. r. o. Nové Zámky. 
Toho času prebieha realizácia B1, ktorej ukončenie je plánované v termíne VI – VII. 
2008. Užívanie bloku je podmienené vybudovaním inžinierskych sietí k stavbe – 
plynovod, vodovod, kanalizácia, verejné osvetlenie, elektrické vedenie, chodník 
a spevnené plochy podľa vypracovanej projektovej dokumentácie Mesta Hurbanovo. 
Z uvedeného dôvodu sa predkladá žiadosť o vyčlenenie finančných prostriedkov. 
 Finančná komisia pri MZ v Hurbanove doporučuje uvedený materiál odročiť do 
ďalšieho zasadnutia MZ, žiada predložiť podrobnejší rozpis finančných nákladov 
uvedenej akcie  a predložiť do Komisie výstavby  pri MZ v Hurbanove  celú projektovú 
dokumentáciu danej stavby na prejednanie.  
 
Návrh na uznesenie 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
o d r o č u j e  
prejednanie Návrhu na výstavbu inžinierskych sietí – sídlisko Vinohrady blok B1 
a B2. 



 
Zápisnica z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 

konaného dňa 7. 2. 2008 
- 18 - 

 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
       Za     9 
       Proti    0 
       Zdržal sa    0 
 
Prospect, spol. s. r. o. Nové Zámky – zámenná zmluva 

Správu predkladá Ing. Ján Bahorec, vedúci Oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ 
v Hurbanove. 
 Písomná správa je pripojená k zápisnici. 
 
 Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 505/2006 – MZ zo dňa 31. 8. 
2006 bol schválený odpredaj pozemku v kat. území Bohatá, parcely č. 1445/40 – orná 
pôda o výmere 525 m2 pre účely výstavby bytového domu 24 b. j. do vlastníctva 
spoločnosti Prospect, s. r. o. so sídlom J. Simora 5, Nové Zámky, na základe ktorého bola 
v roku 2006 uzatvorená kúpna zmluva. Následne schválilo mestské zastupiteľstvo zmenu 
stavby z plánovanej 24 b. j. bez garáží na 9 b. j. vrátane garáží, resp. 12 b. j. vrátane 
garáží + výťah,  uznesením č. 25/2007 – MZ.  zo dňa 1. 2. 2007. Spoločnosť Prospect, s. 
r. o. sa rozhodol pre výstavbu 2 x 9 b. j. vrátane garáží, ktoré stavby budú vybudované na 
dvoch oddelených pozemkoch, novovytvorených parcelách č. 1445/40 o výmere 262 m2 
a č. 1445/42 o výmere 263 m2 (celkom 525 m2). Za týmto účelom bol vypracovaný 
geometrický plán č. 35469510-112/2007 zo dňa 14. 9. 2007 a zámenná zmluva 
o vzájomnom prevode nehnuteľností. K povoleniu vkladu vlastníckeho práva do katastra 
nehnuteľností je potrebný súhlas Mestského zastupiteľstva v Hurbanove.  
 Finančná komisia pri MZ v Hurbanove na svojom zasadnutí zo dňa 6. 2. 2008 
súhlasila so zámenou daných nehnuteľností. 
 
Návrh na uznesenie číslo 195/2007 – MZ. 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í 
s uzatvorením zámennej zmluvy o zámene nehnuteľností v kat. území Bohatá, 
pozemku označeného ako diel č. 4 o výmere 21 m2 a diel č. 5 o výmere 118 m2 
oddelené geometrickým plánom č. 35469510-112/2007 zo dňa 14. 9. 2007 z pozemku, 
parcely č. 1445/33 – orná pôda o pôvodnej výmere 27 334 m2 vedeného v katastri 
nehnuteľností na Správe katastra v Komárne na liste vlastníctva č. 907, ktoré 
nehnuteľnosti, t. j. pozemok  o celkovej výmere 139 m2, z vlastníctva Mesta 
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Hurbanovo nadobudne spoločnosť Prospect, s. r. o. so sídlom J. Simora 5, Nové 
Zámky (IČO 34107100) zámenou za nehnuteľnosť v kat. území Bohatá, pozemok 
označený ako diel č. 2 o výmere 139 m2 oddelený citovaným geometrickým plánom 
z pozemku, parcely č. 1445/40 – orná pôda o pôvodnej výmere 525 m2 vedeného 
v katastri nehnuteľností na Správe katastra v Komárne na liste vlastníctva č. 2342, 
ktorú nehnuteľnosť z vlastníctva spoločnosti Prospect, s. r. o. nadobudne Mesto 
Hurbanovo so sídlom Komárňanská 91, Hurbanovo (IČO 306452).  
Zmluvné strany sa dohodli, že si nehnuteľnosti zamieňajú bezodplatne.  
Náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí spoločnosť Prospect, s. r. o.  
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
       Za     9 
       Proti    0 
       Zdržal sa hlasovania  0 
 
Návrh na doplnenie rekonštrukcie verejného osvetlenia. 
 Správu predkladá Ing. Ján Bahorec, vedúci Oddelenie regionálneho rozvoja MsÚ 
v Hurbanove. 
 Písomná správa je priložená k zápisnici. 

V roku 2007 bola realizovaná rekonštrukcia verejného osvetlenia,  v rámci ktorej  
boli realizované dodávky a osadenie ERVO – Ekonomickýcch regulátorov verejného 
osvetlenia v uliciach s najväčšou spotrebou a to: na ul. Novozámockej 2 ks, na ul. 
Komárňanskej 2 ks a na sídlisku Stred 1ks. Nakoľko s prevádzkou ERVO došlo k úspore 
elektrickej energie a  s využitím možnosti inštalácie ďalších ERVO na odberných 
miestach podľa cenovej ponuky O. S. V. O Prešov, s. r. o. sa predkladá návrh na 
doplnenie rekonštrukcie verejného osvetlenia a zabezpečenie problémových miest  
vzdušnej siete za nepriaznivých poveternostných podmienok.  

Pán Kecskés - finančná komisia pri MZ v Hurbanove je toho názoru, že 
predloženým materiálom Ing. Bahorec uznal, že akcia nie je celkom dokončená, súhlasí 
s pokračovaním prác podľa predloženého návrhu a doporučuje vybrať aj dodávateľa na 
farbenie stĺpov podľa schváleného projektu. 
 
Návrh na uznesenie číslo 196/2008 – MZ. 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í 

a) s doplnením rekonštrukcie verejného osvetlenia podľa ponuky 
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b) s financovaním uvedenej akcie v celkovej výške 996 051,- Sk z prostriedkov 

poskytnutých na rekonštrukciu verejného osvetlenia pre MsBP a ĽP, s. r. o. 
v Hurbanove. 

 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
       Za      9 
       Proti     0 
       Zdržal sa     0 
 
Návrh na spevnenie prístupovej cesty 
 Správu predkladá Ing. Ján Bahorec, vedúci Oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ 
v Hurbanove. 
 Písomná správa je priložená k zápisnici. 
 
 Na základe požiadavky obyvateľov sídliska Stred, ktorí vlastnia garáže na ul. 
Nejedlého sa spevnil povrch časti prístupovej cesty makadamom. Práce previedli 
pracovníci úseku služieb Mesta Hurbanovo v decembri 2007. 
 Na prevedenie spevnenej prístupovej cesty sa vyžiadala cenová ponuka od 
spoločnosti Korekt, s. r. o. Komárno. Konštrukcia cesty sa navrhuje z makadamu, celková 
plocha 442 m2 – výška nákladov 559 671.40 Sk (s DPH). 
 Pán Kecskés – finančná komisia doporučuje zmapovať potrebné opravy väčšieho 
rozsahu na všetkých miestnych komunikáciách a spevnených plochách, zostaviť poradie 
dôležitosti a postupovať podľa toho. Z  uvedeného dôvodu navrhuje odročenie návrhu na 
spevnenie prístupovej cesty.   
 
Návrh na uznesenie 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
o d r o č u j e 
Návrh na spevnenie prístupovej cesty na sídlisku Stred v Hurbanove. 
 
Z prítomných 9 poslancov  hlasovali: 
       Za      9 
       Proti     0 
       Zdržal sa hlasovania   0 
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Návrh na opravu miestnej komunikácie ul. Pivovarskej. 
 Správu predkladá Ing. Ján Bahorec, vedúci Oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ 
v Hurbanove. 
 Písomná správa je pripojená k zápisnici. 
 Na základe požiadavky obyvateľov o opravu miestnej komunikácie ulice 
Pivovarskej sa vyžiadala cenová ponuka od spoločnosti Korekt, s. r. o. Komárno. Oprava 
by sa týkala cesty o rozlohe 521 m2. Jedná sa o odstránenie betónového krytu (rezanie 
betónu, odstránenie a odvoz sutiny), rozprestrenie nového betónového  podkladu 
a vyrovnanie povrchu živičnou zmesou. Celková výška nákladov je 351 890,10 Sk. 
 Finančná komisia pri MZ v Hurbanove doporučuje uvedený materiál odročiť 
a žiada preveriť, prečo nie je realizovaný zápis darovacej zmluvy na uvedený pozemok 
v katastri nehnuteľnosti v Správe katastra Komárno, keďže uvedenú cestu Mestu darovala 
firma Heineken Slovensko, s. r. o.  
 Ing. Zoltán Veres, vedúci Správneho oddelenia MsÚ Hurbanovo prisľúbil, že 
preverí, prečo nie je  prevedený zápis v katastri nehnuteľnosti. 
 
Návrh na uznesenie 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
o d r o č u j e   
Návrh na opravu miestnej komunikácie ulice Pivovarskej v Hurbanove. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
       Za     9 
       Proti    0 
       Zdržal sa hlasovania  0 
 
 
Návrh na uznesenie číslo 197/2008 – MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
U k l a d á 
Ing. Stračiakovi, hlavnému kontrolórovi Mesta Hurbanovo 
prekontrolovať vybudovanie prístupovej cesty na pozemku parc. č. 2092/10 v kat. 
území Bohatá s výškou nákladov uvedených v uznesení č. 89/2007 – MZ zo dňa  14. 
6. 2007 cca 770 000,- Sk. Jedná sa o prístupovú cestu  v priemyselnom parku 
v lokalite Bohatá k výrobnému areálu DS Smith Slovákia, s. r. o. Nitra. 
Termín: do 8. 3. 2008  
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ARGIM spol. s. r. o., Slobody 1, Komárno    žiadosť o schválenie podnikateľského 
zámeru. 
 Správu predkladá Ing. Ján Bahorec, vedúci Oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ 
v Hurbanove. 
 Písomná správu tvorí prílohu zápisnice.  
 
Argim spol. s. r. o., ul. Slobody v Komárne  požiadalo o schválenie podnikateľského 
zámeru – výstavba závodu na výrobu výmenníkov tepla novej generácie konštruovaných 
na báze tenkostenných materiálov z nehrdzavejúcej ocele a výstavbu dvoch 
malometrážnych rodinných domov na zabezpečenie potreby bývania menežerov výroby 
a jeho zaradenie do územného plánu mesta Hurbanovo,  plánovanej na pozemkoch, 
nachádzajúcich sa v katastrálnom území Hurbanovo, časť Zelený Háj v lokalite č. 45, na 
parc. č. C 3825/3, parc. č. C 3825/4 a parc. č. C3825/5 a jeho zaradenie do Územného 
plánu mesta Hurbanovo.    
Pán Kecskés – vzhľadom k tomu, že Krajský pozemkový úrad v Nitre v roku 2007 
neudelil súhlas na vyňatie poľnohospodárskej pôdy v uvedenej lokalite, finančná komisia 
nevidí reálnu šancu na kladné stanovisko zo strany pozemkového úradu. V prípade, ak sa 
vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu uskutoční, doporučuje zahájiť práce na 
prvej zmene Územného plánu mesta Hurbanovo, hoci je  to pomerne náročná práca, ktorá 
sa zvyčajne robí v tom prípade, ak sa požaduje viacej zmien.  
 Pani primátorka JUDr. Margita Zemková doporučuje udeliť súhlas na udelenie 
zmeny Územného plánu mesta Hurbanovo na uvedených pozemkoch.  
 
Návrh na uznesenie číslo 198/2008 – MZ. 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
b e r i e    n a   v e d o m i e  
podnikateľský zámer ARGIM, s. r. o. so sídlom Slobody 1, Komárno,  na pozemkoch 
parc. č. 3825/3, 4 a 5 kat. územie Hurbanovo – lokalita č. 45 (označenie z Konceptu 
ÚPN mesta Hurbanovo) 
s ú h l a s í 
s vypracovaním 1. zmeny Územného plánu mesta Hurbanovo na pozemkoch parc. č. 
3825/3, 4 a 5, kat. územie Hurbanovo podľa predloženého podnikateľského zámeru 
spoločnosti ARGIM, s. r. o. so sídlom Slobody 1, Komárno. Finančné náklady na 
spracovanie dokumentácie zmeny územného plánu hradí spoločnosť ARGIM, s. r. o. 
Komárno. 
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Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
       Za      9 
       Proti     0 
       Zdržal sa hlasovania   0 
 
 
ISTRO-HGA, s. r. o., Svätopeterská cesta 14, Hurbanovo – žiadosť o odpredaj 
pozemku v priemyselnej zóne. 
YOKLA, s. r. o. Komárňanská 115/A – žiadosť o odpredaj pozemku v priemyselnej 
zóne. 
 Správy predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci Správneho oddelenia MsÚ 
v Hurbanove. 
 Písomné správy sú priložené k zápisnici. 
 
Žiadosť spoločnosti ISTRO-HGA, s. r. o. so sídlom v Hurbanove – žiadaná výmera 
pozemku cca 40 000 m2 pre vybudovanie areálu na  výrobu bicyklov. 
Žiadosť  spoločnosti YOKLA, s. r. o. so sídlom Komárňanská 115/A – žiadaná výmera 
cca 22 000 m2 pre vybudovanie areálu kovovýroby.  
Mestský úrad v Hurbanove predkladá mestskému zastupiteľstvu  vyššie uvedené žiadosti 
za účelom udelenia predchádzajúceho súhlasu k odpredaju pozemkov v priemyselnom 
parku do vlastníctva vyššie menovaných podnikateľských subjektov a k vypracovanie 
geometrického plánu. 
 Finančná komisia pri MZ v Hurbanove doporučuje uvedené žiadosti odročiť, 
sústrediť všetky žiadosti, preveriť ich reálnosť a pozemok určený na priemyselné využitie 
rozdeliť geometrickým plánom na menšie celky a tie ponúknuť záujemcom. 
 
Návrh na uznesenie 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
o d r o č u j e 
žiadosť spoločnosti ISTRO-HGA, s. r. o. so sídlom Svätopeterská 14, Hurbanovo na 
odpredaj pozemku v priemyselnom parku,  ktoré má vo vlastníctve Mesto 
Hurbanovo, parc. č. 2092/3 a parc. č. 2092/11 v kat. území Hurbanovo. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
       Za      9 
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       Proti     0 
       Zdržal sa     0 
 
 
Návrh na uznesenie 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
o d r o č u j e 
žiadosť spoločnosti YOKLA, s. r. o. so sídlom Komárňanská 115/A, Hurbanovo na 
odpredaj pozemku v priemyselnom parku, ktoré má vo vlastníctve Mesto 
Hurbanovo, parc. č. 2092/3 a parc. č. 2092/11 v kat. území Hurbanovo. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
       Za      9 
       Proti     0 
       Zdržal sa     0 
 
 
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja  Nitra, Štefánikova tr. 69, Nitra – 
odkúpenie pozemkov v správe SPŠ stavebnej Hurbanovo v kat. území Hurbanovo na 
LV č. 1298 vopred určenému uchádzačovi Mestu Hurbanovo.  
 Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci Správneho oddelenia MsÚ 
v Hurbanove. 
 Písomná žiadosť je priložená k zápisnici. 
 Mesto Hurbanovo v roku 2006 požiadalo Nitriansky samosprávny kraj o odpredaj 
nehnuteľnosti v kat. území Hurbanovo, pozemku parc. č. 2936/1 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 333 m2 (pozemok zastavaný stavbou bytového domu vo vlastníctve 
Mesta Hurbanovo) a pozemku, parcely č. 2936/7 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 
486 m2 (priľahlý pozemok). Na žiadosť vlastníka nehnuteľnosti bol vypracovaný 
znalecký posudok o všeobecnej hodnote nehnuteľnosti, v ktorom bola určená hodnota 
pozemku vo výške 297,- Sk/m2. Tento posudok bol predložený vlastníkovi nehnuteľnosti.  
 Nitriansky samosprávny kraj navrhol namiesto priameho odpredaja pozemku 
zámenu nehnuteľností. Za pozemok po a okolo bytového domu žiadal od Mesta 
Hurbanovo na zámenu pozemok vedľa Domova dôchodcov v Hurbanove na Športovej 
ulici. Tento pozemok podľa schváleného smerného územného plánu je určený pre 
vytvorenie športového ihriska a z toho dôvodu bol návrh NSK zo strany mesta 
odmietnutý. 
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 Následne bola žiadosť Mesta Hurbanovo opätovne predložená pred finančnú 
komisiu NSK, ktorá ponúka pozemok odpredať Mestu Hurbanovo za kúpnu cenu 500,- 
Sk/m2. Je potrebné, aby sa  Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  vyjadrilo k ponuke 
finančnej komisie NSK a teda k odkúpeniu pozemku za kúpnu cenu 500,- Sk/m2, t. j. 
celkom 409 500,- Sk do vlastníctva Mesta Hurbanovo. 
Pán Kecskés – finančná komisia nesúhlasí s kúpu pozemkov za navrhovanú cenu 500,- 
Sk/m2. 
JUDr. Margita Zemková, primátorka mesta – ponúknutá kúpna cena pre mesto nie je 
akceptovateľná. 
 
Návrh na uznesenie 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
n e s ú  h l a s í  
s odkúpením nehnuteľnosti v kat. území Hurbanovo, novovytvorených parciel č. 
2936/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 333 m2 a parc. č. 2936/7 – zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 486 m2, ktorá vznikli oddelením na základe 
geometrického plánu č. 35469510-67/2006 zo dňa 28. 7. 2006 z parcely č. 2936/1 – 
zastavané plochy a nádvoria o pôvodnej výmere 5 124 m2 vedenej v katastri 
nehnuteľností na Správe katastra v Komárne na liste vlastníctva č. 1298 
z vlastníctva NSK – Stredná priemyselná škola stavebná, Építıipari Szakközépiskola 
so sídlom Konkolyho 8, Hurbanovo, do vlastníctva Mesta Hurbanovo za kúpnu cenu 
500,- Sk/m2. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
       Za     9 
       Proti    0 
       Zdržal sa    0 
 
 
Majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľností pod Ľadovou plochou v Hurbanove. 
 
 Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci Správneho oddelenia MsÚ 
v Hurbanove.    
 Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 
 
 Mestský úrad v Hurbanove  predkladá pred Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
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materiál týkajúci sa majetkoprávneho usporiadania pozemku pod ľadovou plochou a jej 
areálu. Keďže k získaniu finančnej podpory k rekonštrukcii objektu, k obnoveniu 
prevádzky a ďalšiemu prevádzkovaniu musí mesto preukázať vlastnícky vzťah, je 
potrebné pokračovať vo vykúpení pozemkov spadajúcich do areálu ľadovej plochy. 
Z celkovej výmery 12 315 m2 pozemku je v súčasnosti vykúpených 6 956 m2. 
Momentálne mestský úrad predkladá pred mestské zastupiteľstvo kúpy tých pozemkov, 
ku ktorým sú vyjasnené vlastnícke vzťahy. Zvyšok pozemkov bude možné vysporiadať až 
po dokončení dedičských konaní. 
 Finančná komisia pri MZ v Hurbanove  súhlasí s pokračovaním majetkoprávneho 
vysporiadania pozemkov pod ľadovou plochou. 
 
Návrh na uznesenie číslo 199/2008 – MZ. 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í 
s odkúpením nehnuteľností v kat. území Bohatá, pozemku označeného 
v geometrickom pláne č. 22708788-74/2001 zo dňa 18. 6. 2001 ako diel č. 11 o výmere 
279 m2, diel č. 29 o výmere 63 m2, diel č. 44 o výmere 189 m2 a diel č. 61 o výmere 
120 m2, ktoré boli oddelené z pôvodnej nehnuteľnosti vedenej v katastri 
nehnuteľností na Správe katastra v Komárne na liste vlastníctva č. 1883, E- parcely 
č. 1246 – orná pôda o pôvodnej výmere 786 m2 z vlastníctva Anny Brenčíkovej, 
bytom Dunajská 10, Hurbanovo do vlastníctva Mesta Hurbanovo za kúpnu cenu 
100,- Sk/m2. Poplatky spojené s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
       Za     9 
       Proti    0 
       Zdržal sa    0 
 
Návrh na uznesenie číslo 200/2008 – MZ. 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í 
s odkúpením nehnuteľnosti v kat. území Bohatá, pozemku označeného 
v geometrickom pláne č. 22708788 – 74/2001 zo dňa 18. 6. 2001 ako diel č. 7 
o výmere 182 m2, diel č. 25 o výmere 31 m2, diel č. 40 o výmere 116 m2 a diel č. 57 
o výmere 74 m2, ktoré boli oddelené z pôvodnej nehnuteľnosti vedenej na Správe 
katastra v Komárne na liste vlastníctva č. 1790, E-parcely č. 1239/2 – orná pôda 
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o pôvodnej výmere 482 m2 z vlastníctva Heleny Molnárovej, bytom Novozámocká 
52, Hurbanovo, a Valérie Smolkovej, bytom Malá 1899/21, Hurbanovo do 
vlastníctva Mesta Hurbanovo za kúpnu cenu 100,- Sk/m2. Náklady spojené 
s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
       Za      9 
       Proti     0 
       Zdržal sa     0 
 
Návrh na uznesenie číslo 201/2008 – MZ. 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í  
s odkúpením nehnuteľnosti v kat. území Bohatá, pozemku označeného 
v geometrickom pláne č. 22708788 – 74/2001 zo dňa 18. 6. 2001 ako diel č. 70 
o výmere 157 m2 oddeleného z E-parcely č. 1259/1 – záhrada o pôvodnej výmere 157 
m2, ako diel č. 71 o výmere 165 m2 oddeleného z E- parcely č. 1259/2 – záhrada 
o pôvodnej výmere 165 m2, ako diel č. 20o výmere 652 m2 a diel č. 72 o výmere 9 m2 
oddelených z E-parcely č. 1259/3 – orná pôda o pôvodnej výmere 964 m2, ako diel č. 
21 o výmere 688 m2, diel č. 53 o výmere 81 m2 a diel č. 73 o výmere  7 m2 
oddelených z E-parcely č. 1259/4 – orná pôda o pôvodnej výmere 989 m2, ako diel č. 
74 o výmere oddeleného z E-parcely č. 1262/1 – zastavaná plocha o pôvodnej výmere 
93 m2, ako diel č. 22 o výmere 162 m2 a diel č. 75 o výmere 5 m2 oddelených z E-
parcely č. 1262/2 – orná pôda o pôvodnej výmere 608 m2, ako diel č. 76 o výmere 73 
m2 oddeleného z E-parcely č. 1263/1 – zastavaná plocha o pôvodnej výmere 73 m2, 
ako diel č. 23 o výmere 22 m2 a diel č. 77 o výmere 71 m2 oddelených z E- parcely č. 
1263/2 – orná pôda o pôvodnej výmere 747 m2, ako diel č. 78 o výmere 13 
m2oddeleného z E-parcely č. 1266/1 – zastavaná plocha o pôvodnej výmere 173 m2 
z vlastníctva vlastníkov vedených na liste vlastníctva č. 1887, na ktorom, sú vyššie 
uvedené E-parcely vedené, a to Pavla Caltíka, bytom Dunajská 1036/2, Hurbanovo 
a Márie Maďarovej, bytom Miletičova 57, Bratislava do vlastníctva Mesta 
Hurbanovo za kúpnu cenu 100,- Sk/m2. Poplatky spojené  s prevodom nehnuteľnosti 
hradí kupujúci. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
        Za      9 
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        Proti     0 
        Zdržal sa     0 
 
Návrh na uznesenie číslo 202/2008 – MZ. 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í  
s odkúpením spoluvlastníckeho podielu 4/20 k celku na nehnuteľnosti v kat. území 
Bohatá, pozemku označenom v geometrickom pláne č. 22708788-74/2001 zo dňa 18. 
6. 2001 ako diel č. 12 o výmere 261 m2, diel č. 30 o výmere 60 m2, diel č. 45 o výmere 
175 m2 a diel č. 62 o výmere 114 m2, ktoré boli oddelené z pôvodnej nehnuteľnosti 
vedenej v katastri nehnuteľností na Správe katastra v Komárne na liste vlastníctva 
č. 2212, E-parcely č. 1247 – orná pôda o pôvodnej výmere 731 m2 z vlastníctva 
Alžbety Sirmaiovej, bytom Pribetská 837/43, Hurbanovo do vlastníctva Mesta 
Hurbanovo za kúpnu cenu 100,- Sk/m2. Poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti 
hradí kupujúci. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
        Za      9 
        Proti     0 
        Zdržal sa     0 
 
 
Štefan Horváth a manž., Klára žiadosť o uzatvorenie zámennej zmluvy. 
 Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci Správneho oddelenia MsÚ 
v Hurbanove. 
 Písomná správa je priložená k zápisnici. 
 Finančná komisia pri MZ v Hurbanove nesúhlasí s uzatvorením zámennej zmluvy 
pre Štefana Horvátha a manž., bytom Úzka č. 5, Hurbanovo, doporučuje  žiadosť prešetriť 
či pozemok nie je zaťažený.  
 
Návrh na uznesenie  
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
o d r o č u j e 
žiadosť Štefana Horvátha a manž. Kláry, bytom Úzka č. 5, Hurbanovo na 
uzatvorenie zámennej zmluvy. 
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Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
        Za      9 
        Proti     0 
        Zdržal sa     0 
 
 
Roman Stojka, Úzka č. 36, Hurbanovo – žiadosť o pridelenie pozemku do prenájmu. 
 
 Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci Správneho oddelenia MsÚ 
v Hurbanove. 
 Písomná správu tvorí prílohu k zápisnici. 
 
 Pán Roman Stojka žiadosťou zo dňa 16. 1. 2008 požiadal Mesto Hurbanovo 
o prenájom pozemku v kat. území Hurbanovo, parcely č. 1633/1 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 243 m2. Na žiadanom pozemku sa nachádza stavba rodinného domu, 
v ktorom žiadateľ v súčasnosti býva. Vlastnícky patrí stavba rodinného domu p. 
Ondrejovi Bártovi – LV č. 832. Žiadateľ má s vlastníkom stavby uzatvorenú zmluvu 
o budúcej kúpnej zmluve o odkúpení stavby rodinného domu z roku 2005. MZ 
v Hurbanove uznesením č. 373/2005-MZ zo dňa 17. 2. 2005 schválilo odpredaj 
predmetného pozemku do vlastníctva vtedajšieho žiadateľa p. Ladislava Hozlingera, 
bytom Eötvösa 76/24, Komárno. Kúpna zmluva o odkúpení pozemku zastavaného 
stavbou rodinného domu nebola uzatvorená z dôvodu nezáujmu p. Hozlingera, ktorý bol 
listom zo dňa 1. 3. 2007 písomne vyzvaný zo strany Mesta Hurbanovo, aby sa záväzne 
vyjadril, či má o pozemok záujem. Pán Hozlinger na výzvu Mesta Hurbanovo do 
dnešného dňa nereagoval. Z uvedeného dôvodu je predkladaný pred MZ Hurbanovo 
návrh na uznesenie. 
 Finančná komisia pri MZ v Hurbanove súhlasí s pridelením pozemku do prenájmu. 
 
Návrh na uznesenie číslo 203/2008 – MZ.  
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
s ú h l a s í  

1) so zrušením uznesenia č. 373/2005 – MZ. zo dňa 17. 2. 2005 v plnom rozsahu 
2) s pridelením pozemku v kat. území Hurbanovo, parc. č. 1633/1 – zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 243 m2 do prenájmu Romanovi Stojkovi, bytom 
Úzka 36, Hurbanovo ako pozemok zastavaný rodinným domom a dvor. Doba 
nájmu 4 roky. Cena nájmu sa stanovuje v zmysle Zásad hospodárenia 
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s majetkom mesta – č. III, ods. 5, písm.b) vo výške 3,- Sk/m2,  na rok. Doba 
nájmu 4 roky. 

 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
       Za      9 
       Proti     0 
       Zdržal sa     0 
 
Ing. Vendelín Pastorek, Lipová 1746/1, Hurbanovo – žiadosť o odpredaj pozemku. 
 
 Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci správneho oddelenia MsÚ 
v Hurbanove. 
 Písomná správa je pripojená k zápisnici. 
 
 Pán Ing. Vendelín Pastorek, požiadal Mesto Hurbanovo o odpredaj časti pozemku 
v areáli bývalej materskej školy na Komárňanskej ulici za účelom zabezpečenia prístupu 
k vlastnej nehnuteľnosti na pozemku, parcele číslo 871 z ulice Lipovej. Vo svojej žiadosti 
uvádza, že nehnuteľnosť na parcele č. 871 – stavba rodinného domu a dvor – je v jeho 
vlastníctve na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej s bývalými vlastníkmi – rod. 
Fačkovcová. Bývalý vlastník mal prístup k nehnuteľnosti cez areál bývalej materskej 
školy z Komárňanskej ulice. 
 Finančná komisia pri MZ v Hurbanove súhlasí s odpredajom za podmienky, že 
vypracovaný geometrický plán sa predloží  na schválenie pred MZ a kupujúci zabezpečí 
na vlastné náklady oplotenie kupovaného pozemku. 
 
Návrh na uznesenie číslo 204/2008 – MZ. 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú  h l a s í 
s odpredajom nehnuteľnosti v kat. území Hurbanovo, časti pozemku o výmere cca 
130 m2 z parcely č. 879 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 762 m2 vedenej 
v katastri nehnuteľností na Správe katastra v Komárne na listre vlastníctva č. 2376 
do vlastníctva žiadateľa: Ing. Vendelín Pastorek, bytom Lipová 1746/1, Hurbanovo 
za kúpnu cenu 150,- Sk/m2. Náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu 
a s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
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        Za      9 
        Proti     0 
        Zdržal sa    0 
 
Tibor Bilkó, Ordódyho 33, Hurbanovo -  žiadosť o prenájom pôdy. 
 
 Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci Správneho oddelenia MsÚ 
v Hurbanove. 
 Písomná správa je pripojená k zápisnici. 
 
 Pán Tibor Bilkó požiadal Mesto Hurbanovo o prenájom parcely č. 2298 v kat. 
území Bohatá na rok 2008 pre účely  pastviny pre kone. 
 Finančná komisia pri MZ v Hurbanove súhlasí s uzatvorením nájomnej zmluvy.  
 
Návrh na uznesenie číslo 205/2008 – MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í 
s pridelením pozemku v kat. území Bohatá, E-parcely č. 2298 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 4 381 m2 do prenájmu žiadateľovi Tiborovi Bilkovi, bytom 
Ordódyho 33, Hurbanovo za účelom pasenia koní. Doba nájmu 1 rok s možnosťou 
predĺženia doby nájmu vždy o ďalší rok. Žiadateľ má povinnosť vybudovať ohradu 
okolo pozemku. Cena nájmu sa stanovuje v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom 
mesta – čl. III, ods. 5, písm. c) vo výške 1,- Sk/m2 na rok, nakoľko je pozemok 
prístupný len zo susedných záhrad z ulice Ordódyovej. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
       Za      9 
       Proti     0 
       Zdržal sa     0 
 
Miestny spolok Slovenského červeného kríža Hurbanovo – žiadosť o bezplatné 
pridelenie miestnosti. 
 Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci Správneho oddelenia MsÚ 
v Hurbanove. 
 Písomná správa je pripojená k zápisnici.  
 Finančná komisia súhlasí s pridelením priestorov pre Miestny spolok Slovenského 
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červeného kríža Hurbanovo podľa predloženého návrhu. 
 Miestny spolok Slovenského červeného kríža v Hurbanove požiadal Mesto 
Hurbanovo o pridelenie miestnosti do bezplatného užívania pre vykonávanie svojej 
činnosti. V budove Domu služieb na Konkolyho ulici je na poschodí voľná miestnosť 
o rozlohe 24 m2. 
 
Návrh na uznesenie číslo 206/2008 – MZ. 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í 
s pridelením nebytových priestorov o rozlohe 24 m2 na poschodí  budovy – Domu 
služieb – na adrese Konkolyho 6, Hurbanovo, do bezplatného užívania vrátane 
bezplatného poskytovania služieb spojených s nájmom (režijné náklady) pre 
Miestny spolok Slovenského červeného kríža na neurčitú dobu. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
       Za      9 
       Proti     0 
       Zdržal sa     0 
 
Doplnenie počtu členov komisie dopravy a verejného poriadku pri MZ v Hurbanove. 
 
 Nakoľko dňom 31. 12. 2007  bývalý náčelník Mestskej polície v Hurbanove 
a zároveň aj člen Komisie dopravy a verejného poriadku pri Mestskom zastupiteľstve 
v Hurbanove,  pán Milan Juhász rozviazal Mestom Hurbanovo pracovný pomer, pán 
poslanec Fekete navrhol  doplniť túto komisiu o jedného člena. Doporučuje do tejto 
komisie zvoliť pána Mariána Botoša povereného náčelníka Mestskej polície v Hurbanove. 
 
Návrh na uznesenie číslo 207/2008 – MZ. 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
     a) s ú h l a s í 
s doplnením počtu členov Komisie dopravy a verejného poriadku pri Mestskom 
zastupiteľstve v Hurbanove o pána Mariána Botoša, povereného náčelníka Mestskej 
polície v Hurbanove 

b) r u š í  
členstvo pána Milana Juhásza v Komisií dopravy a verejného poriadku  
pri MZ v Hurbanove.  
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c) prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
       Za      9 
       Proti     0 
       Zdržal sa     0 
 
K bodu č.  15 
 
 Diskusia 
 
 V rámci diskusie ako prvá vystúpila pani primátorka mesta JUDr.  Margita 
Zemková. Informovala prítomných poslancov ako i občanov mesta o petícii občanov 
Šáradskej ulice, Starej a Úzkej ulice,  ktorú doručil na Mestský úrad  Hurbanovo pán 
Eduard Ševčík. V petícii občania protestujú proti umiestneniu  obytnej unimobunky pre 
Lýdiu Stojkovú a obávajú sa, že za krátku dobu sa do unimobunky nasťahujú aj iní 
neprispôsobiví občania.  Uznesením číslo 174/2007 – MZ. zo dňa 14. 12. 2007 Mestské 
zastupiteľstvo v Hurbanove súhlasilo s uzavretím nájomnej zmluvy o dočasnom užívaní 
pozemku na umiestnenie obytnej unimobunky so žiadateľkou Lýdiou Stojkovou, 
Rybárska 547/18, Hurbanovo, za  podmienok, že sa zaväzuje na vlastné náklady 
vybudovať WC,  udržiavať na pozemku poriadok a nebude tam zhromažďovať žiaden 
odpad.  
 Pani Radošická – Sociálna, zdravotná a bytová komisia pri MZ v Hurbanove  bude 
kontrolovať dodržiavanie podmienok  nájomnej zmluvy o dočasnom užívaní pozemku na 
umiestnenie obytnej unimobunky. Navrhuje  nájsť riešenie na prevýchovu 
neprispôsobivých občanov.  
 Pán Kecskés – nevedel, že je taký veľký odpor  zo strany občanov, doporučuje 
postupovať podľa nájomnej zmluvy a potom prehodnotiť uznesenie, ktoré bolo prijaté na 
decembrovom zasadnutí MZ. 
 Pán Szolgay  Š. – podľa jeho mienky je sťažnosť obyvateľov týchto ulíc  
opodstatnená.    
 Pani Žigóová – stotožňuje sa s názorom pána poslanca Ing. Š. Szolgayho. 
 Pani Radošická – mala dotaz, či je naozaj potrebné vyrúbať gaštanové stromy na 
Komárňanskej ulici, či neexistuje spôsob na ich záchranu. 
 Pán Fekete – doporučuje zvýšiť počet príslušníkov mestskej polície, navrhuje prijať 
na každých  1000 obyvateľov 1 príslušníka MP a v ďalšom navrhuje vypísať výberové 
konanie na funkciu náčelníka Mestskej polície v Hurbanove.  
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 Ing. Rudolf Stračiak, hlavný kontrolór mesta – treba rozhodnúť vo veci verejného 
obstarávania na vybudovanie výmenníkovej stanice na centrálnu kotolňu, z dôvodu, že 
určité termíny sa  viažu ku Koncepcii riešenia tepelného hospodárstva mesta. Zmluva 
o dodávke tepla s pivovarom  Heineken Slovensko, a. s.  bude ukončená k 1. 9. 2008.   
 
Návrh na uznesenie číslo 208/2008 – MZ. 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
p o v e r u j e 
Ing. Jána Bahoreca, vedúceho Oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ v  Hurbanove,  
vypísaním verejného obstarávania na prebudovanie  výmenníkovej stanice  na 
centrálnu kotolňu v spolupráci s konateľkou   MsBP a ĽP, s. r. o.  v Hurbanove pani 
Jezsóovou  s termínom realizácie najneskôr do 1. 9. 2008. 
Zodpovední:  
Ing. Ján Bahorec, vedúci Oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ Hurbanovo 
Pani Františka Jezsóová, konateľka MsBP a ĽP, s. r. o. v Hurbanove  
 
K bodu č. 16 
 
 Záver 
 
 Nakoľko program zasadnutia mestského zastupiteľstva bol vyčerpaný, primátorka 
mesta JUDr. Margita Zemková poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie mestského 
zastupiteľstva  ukončila. 
 
 
  JUDr. Margita Zemková   Ing. Adriana Kasášová 
         primátorka mesta              prednostka úradu 
 
 
 
Overovatelia:    Mgr. László  Deme 
 
      Ing. Štefan Szolgay  
 
  


