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Zápisnica
z 13. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,
ktoré sa konalo dňa 31. 3. 2008

Rokovanie 13. mimoriadneho 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), ktoré bolo zvolané podľa § 13 ods. 4 písm. a)
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Ospravedlnení:
Neprítomný - neospravedlnený:
Ďalší prítomní :

Mgr. Gyula Veszelei
Ing. Attila Szolgay

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. Ildikó Pavlíková, poverená riaditeľka MPH Hurbanovo
Ing. Ján Vojtko CSc., PESOS Martin
MUDr. Ivan Juráš, konateľ firmy Eurokredit, s. r. o. (predtým
ALIATROS, s. r. o.)

Primátorka mesta JUDr. Margita Zemková predložila program mimoriadneho
rokovania MZ v Hurbanove.
Program rokovania :
1. Zahájenie, schválenie pracovných komisií a zapisovateľky
2. Zosúladenie právnych pomerov príspevkovej organizácie Mestská
Poliklinika Hurbanovo a návrh postupnosti ďalších krokov
3. Diskusia
4. Záver
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Pani primátorka JUDr. Margita Zemková navrhla doplniť program
mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva o ďalší bod a to: určenie výšky
ročného nájomného za terajšiu budovu výmenníkovej stanice, budúcu plynovú
kotolňu a rozvodov tepla na Ulici Sládkovičovej v Hurbanove.
Za predložený a doplnený program 13. mimoriadneho zasadnutia MZ poslanci
hlasovali nasledovne:
za:
9
proti
0
zdržal sa hlasovania
0

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

Mgr. Peter Červenák
Miklós Kecskés
Georgína Radošiczká

Mandátová komisia:

Ladislav Fekete
Ing. Štefan Szolgay
Mgr. László Deme

Overovatelia :

PaeDr. Gabriella Keszeg
Ing. Zoltán Hegyi
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Zapisovateľka :

Zuzana Kardhordóová

Navrhnuté zloženie pracovných komisií bolo poslancami mestského zastupiteľstva
schválené.
K bodu č. 2
Zosúladenie právnych pomerov príspevkovej organizácie Mestská Poliklinika
Hurbanovo a návrh postupnosti ďalších krokov.
Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci Správneho oddelenia Mestského úradu
v Hurbanove.
Správu spracoval Ing. Ján Vojtko CSc. – PESOS Martin
Písomná správa je pripojená k zápisnici.
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove na svojom 11. zasadnutí dňa 14. 12. 2007
prijalo uznesenie číslo 167/2007 – MZ. Uznesením uložilo Ing. Zoltánovi Veresovi,
vedúcemu Správneho oddelenia MsÚ v Hurbanove zabezpečiť vypracovanie právneho
a ekonomického auditu Mestskej Polikliniky Hurbanovo a vyvolať jednanie s firmou
ALIATROS, s. r. o., na ukončenie zmluvy o spolupráci.
Predložený dokument „Zosúladenie právnych pomerov príspevkovej organizácie
Mestská Poliklinika Hurbanovo (v ďalšom MPH) a návrh postupnosti ďalších krokov“
obsahuje okrem zadania ďalší komplex právnych, organizačných, stavebných
a ekonomických informácií. Stavba dokumentu je založená na odpovediach na jedenásť
kľúčových otázok týkajúcich sa MPH. Zaoberá sa problematikou záväzných zmlúv
s Fondom národného majetku Slovenskej republiky Bratislava, vplyvom príslušných
zákonov a rozhodnutí nadriadených orgánov a pod. Podrobne rozoberá situáciu v MPH po
uzavretí zmluvy o spolupráci s firmou ALIATROS, s. r. o., a analyzuje vývoj ekonomiky
v MPH od doby, kedy na základe zmluvy prevzala riadenie firma ALIATROS, s. r. o.,
(dnes EUROKREDIT, s. r. o.).
Príloha č. 1 podrobne rozoberá potrebné náklady na opravu a rekonštrukciu
objektov MPH.
Každá kapitola predloženého materiálu hodnotí súčasný stav a poukazuje na
prekážky a východiská. V závere každej kapitoly sú naznačené základné atribúty
vzťahujúce sa k danej problematike.
Predložený materiál vo svojej podstate nielen analyzuje, ale predovšetkým navrhuje
kroky k zosúladeniu právneho, organizačného a ekonomického stavu dnešnej MPH.
Poukazuje na nutnosť:
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- zosúladenia dnešného stavu s podmienkami s FNM SR a to urýchlenou obnovou
niektorých zdravotníckych činností,
- zosúladenie so Zákonom č. 523/2004 Z. z. - o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o doplnení niektorých zákonov, a to urýchleným zrušením príspevkovej
organizácie a včlenením majetku do majetku Mesta Hurbanovo,
- doriešenie vzťahu k VÚC a MZ SR – urýchlením zabezpečením licencie pre
vybrané zdravotnícke aktivity,
- zrušenie zmluvného vzťahu s firmou ALIATROS, s. r. o., (EUROKREDIT, s. r. o.)
dohodou s ponukou takých kompenzácií zo strany mesta, ktoré by minimalizovali
ekonomické dopady na rozpočet mesta,
- zrušenie zriaďovacej listiny a živnostenského oprávnenia vzťahujúceho sa na MPH
vo väzbe na zrušenie príspevkovej organizácie,
- zmeny v rozpočte mesta vyplývajúce z opätovného včlenenia majetku a činností
dnešnej MPH do Mesta Hurbanovo (vrátane finančných prostriedkov na
rekonštrukciu objektov),
- prípravy nábehu 2. etapy riešenia predmetnej problematiky, ktorá je naznačená
v predkladanom materiáli.
Okrem vypracovania predloženého materiálu boli v uplynulom období realizované
viaceré rokovania s konateľom firmy EUROKREDIT, s. r. o. – MUDr. Ivanom
Jurášom s cieľom dosiahnuť ukončenie vzťahu s čo najmenším dopadom na financie
Mesta Hurbanovo. Dnešný stav je charakterizovaný obojstranným záujmom ukončiť
zmluvný vzťah dohodou.
Zosúladenie právnych pomerov príspevkovej organizácie MPH a návrh postupnosti
ďalších krokov bol vypracovaný Ing. Jánom Vojtkom, CSc. – PESOS, Tolstého 6,
Martin (na základe Zmluvy o dielo č. 4/2007 uzatvorená v zmysle § 631 a nasl.
Občianskeho zákonníka v platnom znení zo dňa 2. 1. 2008 medzi objednávateľom
Mesto Hurbanovo, zastúpené JUDr. Margitou Zemkovou, primátorkou mesta
a zhotoviteľom Ing. Jánom Vojtkom, CSc. PESOS, Tolstého 6, Martin) v spolupráci
so zastupujúcou riaditeľkou MPH Ing. Ildikó Pavlíkovou a pracovníkmi Mestského
úradu v Hurbanove.
K uvedenej problematike sa v ďalšom vyjadril Ing. Ján Vojtko CSc. tom zmysle že,
základné otázky ktoré sú predmetom riešenia predloženého materiálu „Zosúladenie
právnych pomerov príspevkovej organizácie Mestská Poliklinika Hurbanovo a návrh
postupnosti ďalších krokov“ na základe právneho, informačného a ekonomického
auditu. Predkladatelia dokumentu sa pokúsili odpovedať na základné otázky
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- aký je vzťah Mesta Hurbanovo k majetku reprezentovanému dnešnou Mestskou
Poliklinikou mesta Hurbanovo
- aké sú aplikačné dopady Zákona č. 523/2004 Z. z. na Mesto Hurbanovo
- ako ovplyvnilo rozhodnutie VÚV a MZ SR chod a existenciu MPH Hurbanovo
- aký vplyv na chod MPH malo uzavretie a následná realizácia zmluvy o spolupráci
s firmou ALIATROS, s. r. o.
- aká je aktuálnosť zriaďovacej listiny MPH a živnostenského oprávnenia
- ako je využitý majetok MPH – stav a úroveň nájomných zmlúv k 31. 12. 2007
a aká je možnosť využitia tohto majetku v najbližšej budúcnosti
- aké personálne obsadenie má dnešná MPH
- aký je stav ekonomiky MPH – posúdenie záväzkov a pohľadávok, majetku,
príjmov a výdavkov a rozpočtu na rok 2008
- aké sú potrebné náklady na opravu a rekonštrukciu objektov
- aká je možnosť ukončenia zmluvy zo dňa 1. 6. 2004, ktorú uzatvorilo Mesto
Hurbanovo, MPH a firma ALIATROS, s. r. o.
- akou formou je možné odvolať plnomocenstvo zo dňa 1. 6. 2004 udelené
konateľom firmy ALIATROS, s. r. o.
Pán Kecskés – vedenie mesta v predchádzajúcom volebnom období (kde menovaný
bol zástupcom primátora mesta) MPH nepredalo, finančné problémy boli zdedené
z predchádzajúceho obdobia, bez vypracovaných koncepčných riešení problémov.
Vytvoriť podmienky na efektívne fungovanie MPH však bolo ťažšie ako ju získať. Prišli
problémy najmä s financovaním, ktoré boli odrazom zložitej situácie v celom
zdravotníctve, hospodárenie MPH už vtedy bolo stratové. V roku 2004 Mesto Hurbanovo
v spolupráci s poslancami mestského zastupiteľstva rozhodlo riešiť problémy polikliniky
vyhlásením výberového konania na prevádzkovanie MPH. Víťazom výberového konania
sa stala spoločnosť ALIATROS, s. r. o. Táto firma hovorila o pokračovaní dovtedy
poskytovaných zdravotníckych služieb a o zavedení ďalších. Očakávali sa investičné
vstupy do toho zariadenia, avšak nič sa nesplnilo. Firma ALIATROS, s. r. o. nedodržala
podmienky Zmluvy o spolupráci.
MUDr. Juráš, konateľ firmy EUROKDREDIT, s. r. o., (ktorý sa dostavil na zasadnutie
pléna MsZ o 17.35 hod.) navrhuje finančný audit MPH nezávislým audítorom. Hovoril
o tom, že firma ALIATROS začala svoju činnosť na MPH dňom 1. 7. 2004, od roku
2005 prevzala MPH firma EUROKREDIT, s. r. o., kde je konateľom firmy.
V priestoroch MPH sa naďalej poskytuje zdravotnícka starostlivosť. Projekt, ktorý bol
predložený do výberového konania rátal s tým , že zdravotnícka činnosť bude
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zachovaná, ba dokonca sa bude rozširovať o niekoľko činností. Odstupom času sa však
ukázalo, že na zveľaďovanie majetku firma nemá financie, nepodarili sa obnoviť zmluvy
so zdravotnými poisťovňami. MUDr. Juráš v predchádzajúcich rokoch avizoval mestu, že
poliklinika v takom stave v akom sa nachádza, nemôže fungovať. Lekárska služba prvej
pomoci nepokrývala náklady, ktoré boli s ňou spojené a preto aj zanikla. Firma
EUROKREDIT, s. r. o., je pripravená sa dohodnúť s Mestom Hurbanovo
a spolupracovať, aby mesto neprišlo o majetok a aby mohla naďalej zabezpečiť lekársku
starostlivosť. Terajší stav MPH nie je v prospech lekárov a pacientov, situácia sa môže
zhoršovať. Navrhuje zrušiť MPH ako príspevkovú organizáciu.
Ing. Vojtko – metodické usmernenie povoľuje zrušiť štátnu príspevkovú organizáciu
alebo zmeniť formu.
Pani Radošická – mala dotaz na MUDr. Juráša či by bola firma EUROKREDIT, s. r. o.
schopná zaplatiť 2 mil. Sk o rok.
Primátorka mesta – tento nepriaznivý stav zdravotníckeho zariadenia trvá 4 roky, treba
dať MPH do takého stavu, aby to bolo prijateľné pre všetkých občanov mesta a aj
poskytovateľov zdravotníckych služieb.
Pán Kecskés navrhol udeliť slovo bývalému primátorovi mesta Ladislavovi
Baternákovi, s čím poslanci mestského zastupiteľstva súhlasili.
Pán Basternák, poslanec VÚC ako bývalý primátor mesta Hurbanovo
v predchádzajúcom volebnom období vo svojom príspevku informoval prítomných
poslancov tom, že MPH už v čase prevzatia MPH mestom bola stratová. MPH mala
záväzky vo výške nad 2 mil. Sk a preto mesto na návrh vtedajšieho riaditeľa MPH
poskytlo finančnú
pôžičku
na udržanie celého objektu, vrátane poskytovania
zdravotníckych služieb. Predchádzajúce vedenie nemalo vypracovanú žiadnu koncepciu
na rozvoj a zveľaďovanie objektu MPH a mesto taktiež nemalo financie na uvedený
účel. Na riešenie celého vážneho problému sa Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
rozhodlo vypísať verejnú súťaž na prevádzkovanie MPH. Víťazom sa stala firma
ALIATROS, s. r. o., ktorá mala najlepší projekt na rozšírenie a zveľadenie činnosti MPH.
Zmluva s firmou ALIATROS, s. r. o. bola uzavretá zo strany Mesta Hurbanovo tým s
najlepším úmyslom, nastal však taký stav, že Všeobecná zdravotná poisťovňa zrušila
zmluvu s MPH na základe pokynov Správnej rady VšZP. Tým, že zrušili dopravnú
činnosť a iné činnosti, MPH prišla o peniaze. Je však potrebné vedieť, že zdravotné
poisťovne uzatvárajú zmluvy vždy na jeden rok. Je tiež pravdou, že MUDr. Juráš
upozornil Mesto Hurbanovo, že jestvujúcim stavom lekárov nie je možné zdravotnícku
činnosť naďalej prevádzkovať a z toho dôvodu MPH stratila licenciu. Tým, že Aliatros, s.
r. o. nesplnila podmienky zmluvy, má niesť následky, úlohou Mesta Hurbanovo však je
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zveľaďovať zdravotné stredisko v záujme občanov mesta a aj samotných lekárov.
S predloženou správou „Zosúladenie právnych pomerov príspevkovej organizácie
Mestská Poliklinika Hurbanovo a návrh postupnosti ďalších krokov“ nesúhlasí.
JUDr. Zemková, primátorka mesta – mesto nemohlo prinútiť Fond národného majetku
SR, aby previedol bezplatne MPH do majetku mesta. Vedela však už vtedy, že keď
Mesto Hurbanovo získa MPH, bude to záťaž na úkor rozpočtu mesta. Požiadala Ing.
Stračiaka, hlavného kontrolóra mesta, aby informoval o uznesení MZ, ktoré bolo prijaté
poslancami MZ v ktorom súhlasili prechodom MPH do vlastníctva mesta.
Predseda návrhovej komisie Mgr. Červenák prečítal návrh na uznesenie Mesta
Hurbanovo.
Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
súhlasí
so zrušením príspevkovej organizácie Mestská Poliklinika Hurbanovo bez likvidácie ku
dňu 30. 4. 2008 v súlade so zákonom 523/2004. Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o doplnení niektorých zákonov a
odvoláva
poverenie riaditeľa ku dňu 30. 4. 2008
Z prítomných poslancov 9 hlasovalo:
Mgr. Červenák, p. Žigová
Za:
Mgr. Deme, Fekete, Ing. Hegyi, Kecskés, Proti
Radošická, Ing. Š. Szolgay, Dr. Keszeg
Zdržal sa

2
7
0

Návrh na uznesenie poslancami MZ nebol prijatý
Pán poslanec Kecskés prečítal návrh na uznesenie poslancov mestského zastupiteľstva.
Návrh na uznesenie číslo 209/2008 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
na základe skutočností vyplývajúcich zo zákona č. 523/2004 Z. z. – zákon
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a metodického usmernenia č. 23/2006
Ministerstva financií Slovenskej republiky
ruší
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príspevkovú organizáciu Mestská Poliklinika Hurbanovo bez likvidácie ku dňu 31. 5.
2008.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:
Za
Proti
Zdržal sa

9
0
0

Návrh na uznesenie Mesta Hurbanovo:
Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
súhlasí
s rozšírením organizačnej štruktúry Mestského úradu v Hurbanove o jedného
zamestnanca na Správnom oddelení MsÚ v Hurbanove, ktorý bude zodpovedať za oblasť
zdravotníctva a na základe potreby súhlasí s vytvorením jedného miesta na oddelenie
Regionálneho rozvoja pre údržbára a na upratovanie.
Z prítomných poslancov 9 hlasovalo:
Mgr. Červenák, p. Žigová
Za:
Mgr. Deme, Fekete, Ing. Hegyi, Kecskés, Proti
Radošická, Ing. Š. Szolgay, Dr. Keszeg
Zdržal sa

2
7
0

Tento návrh na uznesenie poslancami mestského zastupiteľstva nebol prijatý.
Návrh na uznesenie poslancov mestského zastupiteľstva:
Návrh na uznesenie číslo 210/2008 - MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
ukladá
previesť všetky práva a záväzky odo dňa zrušenia na základe rozhodnutia mestského
zastupiteľstva na najbližšom riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:
Za

9
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Proti
Zdržal sa

0
0

Návrh na uznesenie Mesta Hurbanovo:
Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
súhlasí
so zrušením zmluvy o spolupráci so spoločnosťou EUROKREDIT, s. r. o.
dohodou.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo nasledovne:
Mgr. Červenák, p. Žigová
Za:
Mgr. Deme, Fekete, Ing. Hegyi, Kecskés, Proti
Radošická, Ing. Š. Szolgay, Dr. Keszeg
Zdržal sa

2
7
0

Tento návrh na uznesenie poslancami mestského zastupiteľstva nebol prijatý.
Návrh na uznesenie číslo 211/2008 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
ukladá
poverenej riaditeľke Mestskej Polikliniky Hurbanovo Ing. Ildikó Pavlíkovej
zrušiť
plnomocenstvo zo dňa 1. 6. 2004 spoločnosti EUROKREDIT, s. r. o. na adrese
Maróthyho 6, 811 06 Bratislava.
Termín: 1. 4. 2008
Zodpovedná: Ing. Ildikó Pavlíková
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:
Za
Proti
Zdržal sa
Návrh na uznesenie Mesta Hurbanovo:

9
0
0
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Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
súhlasí
aby boli prerokované so všetkými nájomcami dnešnej Mestskej Polikliniky Hurbanovo
novovzniknuté podmienky a to najmä vo vzťahu k poskytnutým službám (stráženie,
upratovanie, vykurovanie a údržba objektu).
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:
Mgr. Červenák, p. Žigová
Za:
Mgr. Deme, Fekete, Ing. Hegyi, Kecskés, Proti
Radošická, Ing. Š. Szolgay, Dr. Keszeg
Zdržal sa

2
7
0

Tento návrh na uznesenie poslancami mestského zastupiteľstva nebol prijatý.
Návrh na uznesenie poslancov mestského zastupiteľstva:
Návrh na uznesenie číslo 212/2008 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
ukladá
Mestskému úradu v Hurbanove
oznámiť spoločnosti Eurokredit, s. r. o. Ul. Maróthyho 6, 811 06 Bratislava
z á n i k z m l u v y ku dňu 31. 5. 2008
o spolupráci uzavretej medzi stranami ALIATROS, s. r. o., MESTOM Hurbanovo
a MESTSKOU POLIKLINIKOU HURBANOVO z dôvodu vyplývajúceho zo zákona č.
523/2004 Z. z.- zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o doplnení niektorých
zákonov s tým, že trváme dodržať Článok č. III. Bod. 8 Zmluvy o spolupráci podpísanej
dňa 1. 6. 2004.
Termín: 2. 4. 2008
Zodpovedný: Ing. Zoltán Veres, vedúci Správneho oddelenia MsÚ Hurbanovo
Návrh na uznesenie Mesta Hurbanovo:
Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
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súhlasí
aby bola pripravená nová koncepcia využitia majetku dnešnej Mestskej Polikliniky
Hurbanovo na zdravotnícke účely s rešpektovaním zákonov a platných zmlúv tak, aby
nové usporiadanie po schválení mestským zastupiteľstvom mohlo fungovať od 1. 1. 2009.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:
Mgr. Červenák, p. Žigová
Za:
Mgr. Deme, Fekete, Ing. Hegyi, Kecskés, Proti
Radošická, Ing. Š. Szolgay, Dr. Keszeg
Zdržal sa

2
7
0

Tento návrh na uznesenie poslancami mestského zastupiteľstva nebol schválený.
Návrh na uznesenie poslancov mestského zastupiteľstva:
Návrh na uznesenie číslo 213/2008 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
ukladá
Mestskému úradu v Hurbanove
zriadiť inventarizačnú komisiu za účasti hlavného kontrolóra Ing. Rudolfa Stračiaka
a poverenej riaditeľky Mestskej Polikliniky Hurbanovo, Ing. Ildikó Pavlíkovej,
ktorá zistí stav majetku Mestskej Polikliniky Hurbanovo ku dňu zrušenia.
Termín: 15. 4. 2008
Zodpovedná: Ing. Edita Gogolová, vedúca finančného oddelenia MsÚ Hurbanovo
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo nasledovne:
Za
Proti
Zdržal sa

9
0
0

Návrh na uznesenie Mesta Hurbanovo:
Návrh na uznesenie číslo 214/2008 - MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
ukladá
poverenej riaditeľke MPH Ing. Pavlíkovej zosúladiť aktivity MPH v čase do zrušenia
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MPH s aktivitami Mestského úradu v Hurbanove.
Zodpovedné: Ing. Edita Gogolová, vedúca Finančného oddelenia MsÚ
Ing. Ildikó Pavlíková, riaditeľka Mestskej Polikliniky Hurbanovo
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:
Za:
proti
Zdržal sa

9
0
0

Návrh na uznesenie číslo 215/2008 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
ukladá
poverenej riaditeľke MPH Ing. Ildikó Pavlíkovej
informovať zamestnancov o zrušení MPH ku dňu 31. 5. 2008, ďalej pripraviť materiál
o budúcom záväzku voči zamestnancom MPH vrátane odstupného podľa platných
zákonov a podľa vyššej kolektívnej zmluvy.
Materiál predložiť na najbližšie riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva.
Zodpovedná. Ing. Ildikó Pavlíková, poverená riaditeľka MPH
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:
Za
Proti
Zdržal sa

9
0
0

Návrh na uznesenie číslo 216/2008 - MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
ukladá
poverenej riaditeľke MPH v Hurbanove Ing. Ildikó Pavlíkovej
urobiť komplexnú účtovnú uzávierku vrátane účtovného auditu k termínu zrušenia
Mestskej Polikliniky v Hurbanove.
Zodpovedná: Ing. Ildikó Pavlíková, poverená riaditeľka MPH
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:
Za:
Proti

9
0
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Zdržal sa

0

Návrh na uznesenie číslo 217/2008 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
Ukladá
Mestskému úradu v Hurbanove
predložiť koncepciu /aj možných alternatív/ na využitie majetku dnešnej Mestskej
Polikliniky Hurbanovo s prihliadnutím na platné nájomné zmluvy.
Termín: najbližšie zasadnutie MZ
Zodpovední: Ing. Edita Gogolová, vedúca Finančného oddelenia MsÚ
Ing. Zoltán Veres, vedúci Správneho oddelenia MsÚ
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:
Mgr.Deme, p. Fekete, Ing. Hegyi,
p.Kecskés, Dr.Keszeg, p.Radošická,
Ing. Š. Szolgay
Mgr. Červenák

Za

8

Proti
Zdržal sa

0
1

Návrh na uznesenie číslo 218/2008 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
poveruje
Ing. Zoltána Veresa, vedúceho Správneho oddelenia Mestského úradu v Hurbanove
zabezpečením kópie zmluvy o prevode vlastníckeho práva od pôvodného vlastníka,
ktorou došlo k prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v majetku Mestskej
Polikliniky Hurbanovo z Fondu národného majetku Slovenskej republiky na Mesto
Hurbanovo.
Zodpovedný: Ing. Zoltán Veres, vedúci Správneho oddelenia MsÚ Hurbanovo
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:
Za
Proti
Zdržal sa

9
0
0

Určenie výšky ročného nájomného za terajšiu budovu výmenníkovej stanice, budúcu
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plynovú kotolňu a rozvodov tepla na ulici Sládkovičovej v Hurbanove.
Správu predkladá Františka Jezsóová, konateľka spoločnosti MsBP a ĽP, s. r. o.,
Hurbanovo.
Písomná správa je priložená k zápisnici.
Vzhľadom k tomu, že Heineken, a. s., Hurbanovo od 1. 9. 2008 prestane dodávať
teplo do výmenníkovej stanice, bolo potrebné riešiť dodávku tepla rekonštrukciou VS na
plynovú kotolňu. Dodávateľ rekonštrukcie je ochotný svoje náklady na rekonštrukciu
sanovať a rozložiť na 20 rokov a tieto sa mu vrátia postupne v cene tepla uhrádzanej
konečnými spotrebiteľmi. Takéto riešenie pre odberateľa rekonštrukcie tepelného zdroja
má výhodu dlhodobého úveru bez úrokového zaťaženia a toto riešenie nezaťaží ani
konečných spotrebiteľov nad úroveň schválenej ceny na 1 GJ, ktorú určuje URSO
Bratislava.
Preto odporúčame toto riešenie prijať Mestským zastupiteľstvom ako najvhodnejšie
riešenie rekonštrukcie VS, ktorá bude riešená urgentne a v termínoch podľa potrieb.
V tejto súvislosti ako súčasný distribútor – dodávateľ tepla navhruje MZ odsúhlasiť pre
budúceho dodávateľa tepla poskytnutie budúcej plynovej kotolne do nájmu od 1. 9. 2008
za symbolickú cenu 1,- Sk ako aj rozvody tepla za 1,- Sk. Táto cena by podľa žiadateľa
zodpovedala celkovému riešeniu problému, ktorá by nemala negatívny vplyv na výšku
nákladov za teplo pre konečného spotrebiteľa, aby sa z tohto titulu nenavyšovali platby
pre vlastníkov a nájomníkov bytov na Sládkovičovej ulici č. 6 – 22 a 34, 36.
Zároveň podotýkame, že budúci výrobca tepla bude zaviazaný do 10 rokov previesť
výmenu tepelného rozvodu.
Pán Kecskés, doporučil vyhovieť žiadosti Mestského bytového podniku a ľadovej
plochy, s. r. o. na určenie výšky ročného nájomného za terajšiu budovu VS, budúcu
plynovú kotoľňu a rozvodov tepla na Sládkovičovej ulici v Hurbanove.
Návrh na uznesenie číslo 219/2008 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
súhlasí
a/ s poskytnutím budúcej plynovej kotolne pre budúceho výrobcu a dodávateľa tepla
Bytkomfort, s. r. o., SNP 9, 940 60 Nové Zámky
do nájmu od 1. 9. 2008 za symbolickú cenu 1,- Sk
b/ s poskytnutím tepelných rozvodov pre budúceho výrobcu a dodávateľa tepla do nájmu
od 1. 9. 2008 za symbolickú cenu 1,- Sk.
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Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:
Mgr. Deme, p. Fekete, Ing. Hegyi, p. Kecskés, Za
Dr. Keszeg, p. Radošická, Ing. Š. Szolgay,
Proti
Mgr. Červenák, p. Žigová
Zdržali sa

7
0
2

K bodu č. 4
Diskusia
Do diskusie sa nikto z prítomných neprihlásil.
K bodu č. 5
Záver
Nakoľko program mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva bol
vyčerpaný, pani primátorka mesta JUDr. Margita Zemková poďakovala prítomným za
účasť a mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončila.

JUDr. Margita Zemková
primátorka mesta

Ing. Adriana Kasášová
prednostka úradu

Overovatelia:
Dr. Gabriella Keszeg

Ing. Zoltán Hegyi

