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Z á p i s n i c a 

 
z 18. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,  

ktoré sa konalo dňa 18. 7. 2008 
  
  

Rokovanie  18. mimoriadneho zasadnutia  Mestského  zastupiteľstva v Hurbanove 
zahájila JUDr. Margita Z e m k o v á, primátorka  mesta za účasti 8 poslancov 
(prezenčná listina je prílohou zápisnice), ktoré bolo zvolané podľa § 13 ods. 4 písm. a) 
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

  
Ospravedlnený    Mgr. Peter Červenák 
Neprítomní - neospravedlnení: Ing. Attila Szolgay 
      Ing. Štefan Szolgay 
   
 
Ďalší prítomní:  Ing. Rudolf Stračiak, hlavný kontrolór mesta  
    Ing. Zoltán Veres, vedúci Správneho oddelenia MsÚ 
    Ing. Ján Bahorec, vedúci oddelenia Regionálneho rozvoja MsÚ 
    Mgr.Renáta Šuláková, riaditeľka Domova penziónu  
 

 
Primátorka mesta JUDr. Margita Zemková predložila program mimoriadneho  

rokovania MZ v Hurbanove.  
 

Program  rokovania : 
 

1. Zahájenie, schválenie pracovných komisií a zapisovateľky 
2. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam a k nehnuteľnostiam 
uzatvorená podľa § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka medzi SARIO, 
Martinčekova 17, Bratislava a Mestom Hurbanovo 
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o rozsahu a bližších podmienkach 
poskytovania  sociálnych služieb a úhrade za poskytované služby v Domove 
penzión pre dôchodcov a Domove dôchodcov v Hurbanove 
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4. Záver 
 
Za predložený   program 18. mimoriadneho zasadnutia MZ poslanci  hlasovali 

nasledovne: 
       za:      8 
       proti     0 
       zdržal sa hlasovania  0 
 

Predložený program rokovania mestského zastupiteľstva bol poslancami mestského 
zastupiteľstva jednohlasne schválený. 
 
K bodu 1/ 
Zahájenie, schválenie pracovných komisií a zapisovateľky. 
 

Primátorka mesta JUDr. Margita Zemková, predložila návrh na zloženie 
pracovných komisií a zapisovateľky. 
 
Návrhová komisia :   Miklós Kecskés 
      Dr. Gabriella Keszeg 
      Ing. Zoltán Hegyi 
 
 
Overovatelia :    Anna Žigová 
      Georgína Radošická 
 
 
Zapisovateľka :    Zuzana Kardhordóová 
 

Navrhnuté zloženie pracovných komisií bolo poslancami mestského zastupiteľstva 
schválené. 
 
K bodu č. 2 
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam a k nehnuteľnostiam 
uzavretá podľa § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka medzi SARIO, Martinčekova 
17, Bratislava a Mestom Hurbanovo. 
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 Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci Správneho oddelenia Mestského úradu 
v Hurbanove.  
 Záložná zmluva bola vypracovaná a jej   kópia tvorí prílohu zápisnice. 
 
 Mestské zastupiteľstvo svojím uznesením číslo 262/2008 – MZ  zo dňa 22. 5. 2008 
uložilo Mestskému úradu v Hurbanove za úlohu vypracovanie záložnej zmluvy medzi 
záložným veriteľom SARIO, Martinčekova 17, Bratislava a záložcom Mestom 
Hurbanovo za účelom zabezpečenia nenávratného finančného príspevku k realizácii 
stavby „Priemyselný park: kód projektu 1110200085“.  
 
Návrh na uznesenie číslo 279/2008 – MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í 
s uzatvorením zmluvy o zriadení záložného práva na nehnuteľnosť v katastrálnom území 
Hurbanovo vedenú v katastri nehnuteľnosti na Správe katastra v Komárne na liste 
vlastníctva číslo 2376, a to pozemok, parcelu číslo 141 – zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 1 560 m2 a stavbu – kultúrny dom so súpisným číslom 1842 na parcele číslo 
141 v prospech Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu so sídlom 
Martinčekova 17, Bratislava, IČO: 36070513, za účelom zabezpečenia pohľadávky vo 
výške 12 912 966,- Sk, t. j. vo výške nenávratných finančných prostriedkov k realizácii 
projektu investičnej povahy v súvislosti s vybudovaním infraštruktúry v priemyselnom 
parku v mestskej časti Bohatá. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo: 
       Za      8 
       Proti     0 
       Zdržal sa     0 
  
 
K bodu číslo 3 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o rozsahu a bližších podmienkach 
poskytovania sociálnych služieb a úhrade za poskytované služby v Domove penzión 
pre dôchodcov a Domove dôchodcov v Hurbanove. 
 
 Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci Správneho oddelenia MsÚ 
v Hurbanove. 
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Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o rozsahu a bližších podmienkach 
poskytovania sociálnych služieb a úhrade za poskytované služby v Domove penzión pre 
dôchodcov a Domova dôchodcov so sídlom Sládkovičova 30, Hurbanovo tvorí prílohu 
zápisnice.  

Mgr. Renáta Šuláková, riaditeľka Domova penzión pre dôchodcov a Domova 
dôchodcov v Hurbanove informovala poslancov MZ, že na zabezpečenie plynulého chodu  
domova bolo potrebné zvýšiť ceny, nakoľko sa zvyšovali aj ceny energie, celkové  
zvýšenie na jedného obyvateľa domova vychádza mesačne v priemere cca  800,- Sk.  
  
Ing. Stračiak, hlavný kontrolór mesta  dal návrh na doplnenie VZN v  Článku 3, ods. 1 
o bod d/ -  aby v zariadení Domova penzión pre dôchodcov a Domove dôchodcov sa 
mohli stravovať so súhlasom zriaďovateľa po predchádzajúcom súhlase lekára (diétna 
strava), príslušného hygienika a riaditeľa Domova penzión pre dôchodcov a Domova 
dôchodcov aj dôchodcovia – bývalí zamestnanci zriaďovateľa a zariadenia. Úhrada za 
stravné sa bude mesačne uhrádzať na základe skutočných nákladov za potraviny a réžií 
bez možnosti kalkulácie zisku.  Túto problematiku konzultoval s Ministerstvom práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR. 
 
Návrh na uznesenie číslo 280/2008 – MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e 
1/ predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hurbanovo  o rozsahu 
a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a úhrade za poskytované služby 
v Domove penziónu pre dôchodcov a Domova dôchodcov so sídlom Sládkovičova 30 
Hurbanovo  
2/ doplnenie VZN v Článku 3, ods. 1 o bod d/  
v zariadení Domova penzión pre dôchodcov a Domove dôchodcov sa môžu stravovať so 
súhlasom zriaďovateľa po predchádzajúcom súhlase lekára (diétna strava), príslušného 
hygienika a riaditeľa Domova penzión pre dôchodcov a Domova dôchodcov aj 
dôchodcovia – bývalí zamestnanci zriaďovateľa a zariadenia. Úhrada za stravné sa bude 
mesačne uhrádzať na základe skutočných nákladov za potraviny a réžií bez možnosti 
kalkulácie zisku.  
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo: 
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       Za      8 
       Proti     0 
       Zdržal sa     0 
 
K bodu 4 
Záver 
 
Nakoľko program 18. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva bol vyčerpaný, 
primátorka mesta JUDr. Margita Zemková poďakovala prítomným za účasť a mimoriadne 
zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončila.  
 
 
 
  JUDr. Margita Zemková   Ing. Adriana Kasášová 
        primátorka mesta           prednostka úradu 
 
 
 
Overovatelia: 
 
      Anna Žigová 
 
      Georgína Radošická 
 
 
   
 
 
 
 
        
 
 
 
 

 


