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Z á p i s n i c a 
 

z 19. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,  
ktoré sa konalo dňa 24. 7. 2008 

 
Rokovanie  19. zasadnutia  Mestského  zastupiteľstva v Hurbanove zahájila                    

JUDr. Margita Z e m k o v á, primátorka  mesta  za účasti  11 poslancov (prezenčná 
listina je prílohou zápisnice). Zároveň privítala aj prítomných občanov mesta. 
 
Neprítomná – ospravedlnená: Ing. Adriana Kasášová, prednostka úradu 
 

Ďalší prítomní :  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 
   Mgr. Roland Hulko, vedúci oddelenia životného prostredia  
   Ing. Ildikó Pavlíková, poverená riaditeľka MPH 
                             Marián Botoš, poverený náčelník Mestskej polície 
   Františka Jezsóová, konateľka MsBP a ĽP, s. r. o. Hurbanovo 
   Ing. Imrich Alaxa, Heineken Slovensko, a. s. riaditeľ pre vonkajšie 
       vzťahy 
   Mgr.  Ľubica Ľachká, Nadácia  Community Foundation Nitra 
 
 Primátorka mesta JUDr. Margita Zemková predložila  program rokovania:  
 

1. Zahájenie, schválenie pracovných komisií a zapisovateľky 
2. Interpelácia 
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 
4. Rozpočet Mestského zdravotného strediska Hurbanovo na obdobie od 1. 6. 2008 do 

31. 12. 2008 a žiadosť o vyčlenenie finančných prostriedkov z mestského rozpočtu 
na vypracovanie projektovanej dokumentácie týkajúcej sa modernizácie 
a rekonštrukcie mestského zdravotného strediska 

5. Správa o hospodárení spoločnosti MsBP a ĽP, s. r. o. v Hurbanove za rok 2007 
a zápisnica z valného zhromaždenia MsBP a ĽP, s. r. o., konaného dňa 26. 6. 2008  

6. Dodatok č. 4 k mandátnej zmluve zo dňa 27. 3. 2006 uzavretej medzi Mestom 
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Hurbanovo a MsBP a ĽP, s. r. o.  

7. Návrh II. Zmeny rozpočtu Mesta Hurbanovo na rok 2008 a s ňou súvisiace 
materiály  

8. Postup pri zavedení eura v podmienkach Mesta Hurbanovo 
9. Rôzne.  
10.  Diskusia 
11.  Záver 

 
 Pani Radošická, poslankyňa MZ žiadala doplniť program rokovania o schválenie 
poradovníka na pridelenie bytov a pridelenie bytu pre Martu Beckovú. 
 Pani primátorka mesta JUDr. Zemková požiadala prítomných poslancov MZ  o  
prejednanie  ďalších dvoch bodov do programu rokovania: 
- zámena nehnuteľností – Pastorek & Kompostáreň Bohatá 
- Heineken Slovensko, žiadosť o odprezentovanie programu Nadácie Community 
Foundation Nitra. 
 
Predložený a doplnený program rokovania bol poslancami mestského zastupiteľstva 
jednohlasne schválený. 
 
K bodu 1/ 
  
         Primátorka mesta predložila návrh na zloženie pracovných komisií 
a zapisovateľky. 
 
Návrhová komisia:   Georgína Radošická 
      Anna Žigová 
      Ing. Attila Szolgay 
 
Mandátová komisia:            Miklós Kecskés 
      Mgr. Gyula Veszelei 
      Mgr. Peter Červenák  
   
                                                                                                                                  
Overovatelia:             Ladislav Fekete 
      Mgr. László Deme  
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Zapisovateľka :                                 Zuzana Kardhordóová   
  
      Navrhnuté zloženie pracovných komisií bolo poslancami mestského zastupiteľstva 
jednohlasne schválené. 
 
 Pani primátorka mesta JUDr. Margita Zemková udelila slovo zástupcom firmy 
Heineken Slovensko pánovi Imrichovi Alaxovi, riaditeľovi Heinekenu Slovensko pre 
vonkajšie vzťahy a Mgr. Ľubicy Lachkej, managerke Nadácii Community Foundation 
Nitra – Nitrianska komunitná nadácia, ktorí odprezentovali  program Nadácie  
Community Foundation – Nitrianskej komunitnej nadácie. Informovali prítomných 
poslancov  a občanov mesta o možnosti získania finančných prostriedkov z tejto nadácie  
pre skupiny ľudí, dobrovoľnícke organizácie, školské zariadenia, na zveľaďovanie 
životného prostredia, na zlepšenie kvality života občanov nášho mesta.  Žiadosti na 
získanie finančných prostriedkov z tejto nadácie s vypracovanými projektmi  je možné 
podať do 2. 9. 2008, kedy je uzávierka prihlášok. 
  
K bodu 2/  
Interpelácia 
 
 V rámci interpelácii pani primátorka  odpovedala na dotazy z predchádzajúceho 
zasadnutia MZ. 
 Pani poslankyňa Radošická, upozornila na vývoz domáceho odpadu do smetných 
nádob na verejnom priestranstve   parkoviska  za rímskokatolickým kostolom a bývalou  
benzínkou na ulici Komárňanskej. Požiadala mestskú políciu o častejšie kontroly v tejto 
časti mesta.  
 Pani poslankyňa Žigová v rámci interpelácii oboznámila prítomných poslancov so 
žiadosťou spoločnosti Spolbyt Hurbanovo,  zastúpený  Ing. Gubanom,  na stornovanie 
faktúr na dodávky teplej vody vzhľadom k tomu, že neboli zo strany MsBP a ĽP, s. r. o 
vydané overenia na vodomery pre TÚV. Vyzvala zodpovedné osoby aby na toto podanie 
písomne odpovedali.  
 Pán poslanec  Kecskés  žiadal opraviť bránu   na ohradenom priestranstve vo 
vlastníctve mesta na ul. Javorovej, na odstránenie smetí v tomto areály, upriamil 
pozornosť príslušníkov mestskej polície na nepovolené oslavy rómskych spoluobčanov, 
ktorí  v mnohých prípadoch znepríjemňujú životy spoluobčanov so svojím hlučným 
správaním. 
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 Pán poslanec Mgr. Veszelei  upozornil nato, že  prístupová cesta na židovský 
cintorín je zarastená    kríkmi, žiada vyčistenie tejto cesty.  
 Pán poslanec Fekete mal pripomienku na dodržanie článku 9 rokovacieho poriadku 
mestského zastupiteľstva.  
 
 
K bodu č. 3 
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 
 
Na 15. zasadnutí MZ v Hurbanove, ktoré sa konalo 22. 5. 2008 boli prijaté uznesenia od č. 
250/2008 – MZ až č. 277/2008 – MZ. Z týchto uznesení ukladaciu časť mali č. 255/2008 – 
MZ, 256/2008 – MZ, 257/2008 – MZ, 261/2008 – MZ, 262/2008 – MZ, 263/2008 – MZ, 
271/2008 – MZ. 
 
Uznesenie číslo 255/2008 – MZ – ukladá poverenej riaditeľke Ing. Ildikó Pavlíkovej 
zabezpečiť realizáciu úkonov súvisiacich so zriadením Mestského zdravotného strediska  
v Hurbanove. Úloha bola splnená.  
 
Uznesenie číslo 256/2008 – MZ – ukladá Ing. Adriane Kasášovej, prednostke MÚ 
v Hurbanove zabezpečiť súčinnosť zamestnancov MsÚ k plynulému odovzdaniu 
hnuteľného a nehnuteľného majetku do správy Mestského zdravotného strediska v   
Hurbanove. Úloha bola splnená. Bol prevedený prevod majetku z Mestskej polikliniky – 
ako príspevkovej organizácie protokolom do majetku mesta a následne prevod majetku 
z Mesta Hurbanovo protokolom do Mestského zdravotného strediska ako rozpočtovej 
organizácie.  
 
Uznesenie číslo 257/2008  - MZ – ukladá poverenej riaditeľke Mestského zdravotného 
strediska v Hurbanove Ing. Ildikó Pavlíkovej predložiť na najbližšie zasadnutie MZ 
vyrovnaný rozpočet na rok 2008. Úloha je splnená.   
Predložený rozpočet Mestského zdravotného strediska je v programe dnešného 17. 
zasadnutia MZ. 
 
Uznesenie číslo 261/2008 – MZ  - ukladá Ing. Zoltánovi Veresovi, vedúcemu Správneho 
oddelenia MsÚ v Hurbanove všetky  pripravené nájomné zmluvy a zmluvy  o budúcej 
zmluve predložiť na schválenie mestskému zastupiteľstvu. 
Táto úloha nie je splnená. 
 
Uznesenie číslo 262/2008 – MZ – ukladá Ing. Zoltánovi Veresovi, vedúcemu Správneho 
oddelenia MsÚ v Hurbanove vypracovať zmluvu na záložné právo medzi SARIO 
Martinčekova 17, 821 01 Bratislava a Mestom Hurbanovo na zabezpečenie finančného 
príspevku vo výške 12 912 956,- Sk, počas realizácie stavby „Priemyselný park“, kód 
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projektu 11110200085. 
Predložená zmluva je v programe dnešného 17. zasadnutia MZ. 
 
Uznesenie číslo 263/2008 – MZ – ukladá Ing. Gogolovej výdavky vo výške 363 744,- Sk 
zapracovať do najbližšej zmeny rozpočtu mesta. Úloha je splnená- Výdavok je 
zapracovaný v rámci II. zmeny rozpočtu do výdavkov v kapitole Cestná doprava  - 
budovanie miestnej komunikácie. 
 
Uznesenie číslo 271/2008 – MZ – ukladá Ing. Gogolovej, vedúcej Finančného oddelenia 
MsÚ v Hurbanove zapracovať do zmeny rozpočtu navýšenie finančných prostriedkov na 
oblasť separácie. Úloha je splnená.  
 
K bodu č. 4 
Rozpočet Mestského zdravotného strediska Hurbanovo na obdobie od 1. 6. 2008 do 
31. 12. 2008 a žiadosť o vyčlenenie finančných prostriedkov z mestského rozpočtu na 
vypracovanie projektovej dokumentácie týkajúcej sa modernizácie a rekonštrukcie 
mestského zdravotného strediska. 
 
 Správu predkladá Ing. Ildikó Pavlíková, riaditeľka Mestského zdravotného strediska 
Hurbanovo. 
 Písomná správa je priložená k zápisnici. 
 Finančná FK prejednala predložené materiály, doporučuje upraviť výdavkovú časť 
rozpočtu Mestského zdravotného strediska Hurbanovo nasledovne: výdavky na energie 
znížiť o 117 tis. Sk, t. j. celková výška výdavkov bude činiť 1 100 tis. Sk, čo je v súlade 
s navrhovanou výškou dotácie uvedenej v rozpočte mesta.  
         FK zdôraznila, že mesto má venovať zvýšenú pozornosť vymáhaniu pohľadávok 
Polikliniky, ktoré sú súčasťou záverečnej súvahy. Čo sa týka záväzkov vo forme zmlúv 
o pôžičke, tieto sa  toho času považovali za prevod prostriedkov z jednej organizácie do 
druhej za účelom zabezpečenia chodu Polikliniky v zmysle Zmluvy o prevádzkovaní.  
         FK súhlasí s urýchleným vypracovaním projektov na rekonštrukciu a modernizáciu 
Mestského zdravotného strediska Hurbanovo v súlade s vyhláseným operačným 
programom.  
 
Návrh na uznesenie číslo 281/2008 – MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e 
predložený rozpočet Mestského zdravotného strediska Hurbanovo  
na obdobie od 1. 6. 2008 do 31. 12. 2008 s nasledovným zmenami: 
výdavky na energie (elektrická energia, plyn) sa znížia  o 117 tis. Sk, t. j. celková výška 
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výdavkov bude činiť 1 100 tis. Sk.  
Rozdiel medzi príjmovou a výdavkovou časťou rozpočtu  117 tis. Sk sa ponechá  
v rozpočte mesta na čiastočné vykrytie výdavkov zrušenej organizácie Mestskej 
polikliniky Hurbanovo.    
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
        Za      11 
        Proti       0 
        Zdržal sa       0 
 
Návrh na uznesenie číslo 282/2008 – MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í 
1/ s vypracovaním projektu na rekonštrukciu a modernizáciu Mestského zdravotného 
strediska Hurbanovo a príslušného technologického vybavenia v súlade s vyhláseným 
operačným programom 
2/ s vyčlenením finančných prostriedkov na vypracovanie projektu vo výške 400tis. Sk 
s úhradou ceny projektu po vyhlásení výziev v oblasti zdravotníctva. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
        Za      11 
        Proti       0 
        Zdržala sa       0 
 
 
K bodu č. 5 
Správa o hospodárení spoločnosti MsBP a ĽP, s. r. o. v Hurbanove za rok 2007 
a zápisnica z valného zhromaždenia MsBP a ĽP, s. r. o. konaného dňa 26. 6. 2008. 
 
 Správu predkladá Františka Jezsóová, konateľka spoločnosti MsBP a ĽP, s. r. o. 
Hurbanovo.  
 Písomná správa tvorí prílohu zápisnice.  
 
 Finančná komisia mestského zastupiteľstva na svojom zasadnutí dňa 21. 7. 2008 
pejednala správu o hospodárení spoločnosti MsBP a ĽP, s. r. o. berie na vedomie 
predložené materiály  a súhlasí s poskytnutím pôžičky výške 58 tis. Sk pre MsBP a ĽP, s. 
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r. o. na prechodné vykrytie pohľadávok za nájomné a sociálne byty.   
 Pani Jezsóová, konateľka spoločnosti MsBP a ĽP, s. r. o. požaduje opravu strechy 
administratívnej budovy MsBP a ĽP, s. r. o. z dôvodu jej zatekania.  
 Poslankyňa pani Žigová žiada predložiť MZ celkové plánované príjmy a výdavky 
MsBP a ĽP, s. r. o. Hurbanovo na roky 2009 a 2010.  
 Poslanec pán  Fekete navrhuje aby konateľka spoločnosti MsBP a ĽP, s. r. o. pani 
Jezsóová dala k nahliadnutiu  daňové priznania za predchádzajúce roky poslancom MZ 
a žiadal doplniť uznesenie o tento jeho návrh. 
 
Návrh na uznesenie číslo 283/2008 – MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
1. b e r i e     n a    v e d o m i e 
správu o hospodárení spoločnosti MsBP a ĽP, s. r. o.  v Hurbanove za rok 2007  
2. s ú h l a s í 
s poskytnutím pôžičky pre spoločnosť MsBP a ĽP, s. r. o. Hurbanovo výške 58 372,- Sk 
na prechodné vykrytie pohľadávok za nájomné a sociálne byty za rok 2007  
3. u k l a d á 
a/ konateľke spoločnosti MsBP a ĽP, s. r. o. Hurbanovo pani Františke Jezsóovej, 
pravidelne zúčtovávať s mestským úradom vyúčtovanie pohľadávok a prevádzať ich 
úhrady na mestský úrad 
b/ Ing. Gogolovej, vedúcej finančného oddelenia MsÚ Hurbanovo, pri najbližšej zmene 
rozpočtu mesta zapracovať do zmeny rozpočtu poskytnuté pôžičky pre spoločnosť MsBP 
a ĽP, s. r. o. Hurbanovo 
c/ konateľke spoločnosti MsBP a ĽP, s. r. o. Hurbanovo pani Františke Jezsóovej 
v spolupráci s dozornou radou a hlavným kontrolórom mesta nájsť najvhodnejšie riešenie 
chodu spoločnosti od 1. 1. 2009. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
Mgr. Červenák, Mgr. Deme, Ing. Hegyi, 
p. Kecskés, Dr. Keszeg, p. Radošická, 
Ing. A. Szolgay, Ing. Š. Szolgay, Mgr. Veszelei za     9 
        Proti     0 
p. Žigová, p. Fekete     Zdržal sa    2 
 
 
Pani Žigová a pán Fekete poslanci mestského zastupiteľstva dali návrh na doplnenie 
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uznesenie č. 283/2008 – MZ z 24. 7. 2008  o nasledovné body: 
 

p r e d l o ž i ť na prejednanie 
- mestskému zastupiteľstvu celkove plánované výsledky hospodárenia k 31. 12.  2008 

MsBP a ĽP, s. r. o. Hurbanovo  
- podnikateľský zámer spoločnosti MsBP a ĽP, s. r. o. Hurbanovo, predpokladané 

príjmy a výdavky na roky 2009 a 2010  MsBP a ĽP, s. r. o. Hurbanovo 
- predložiť poslancom mestského zastupiteľstva daňové priznania spoločnosti  za 

roky 2006 a 2007 MsBP a ĽP, s. r. o. Hurbanovo. 
 
Návrh na uznesenie číslo 284/2008 – MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
na návrh poslancov p. Žigovej a pána Feketeho  
d o p l ň u j e 
svoje uznesenie číslo 283/2008 – MZ zo dňa 24. 7. 2008 o nasledovné body 
u k l a d á 
p r e d l o ž i ť poslancom MZ 
d/ celkove plánované výsledky hospodárenia k 31. 12. 2008 MsBP a ĽP, s. r. o. 
Hurbanovo 
e/ podnikateľský zámer spoločnosti MsBP a ĽP, s. r. o. Hurbanovo, predpokladané  príjmy  
a výdavky na roky 2009 a 2010  za MsBP a ĽP, s. r. o. Hurbanovo 
f/ daňové priznania  spoločnosti MsBP a ĽP, s. r. o. Hurbanovo za  roky 2006 a 2007. 
Zodpovedná: Františka Jezsóová, konateľka spoločnosti MsBP a ĽP, s. r. o. Hurbanovo. 
Termín: najbližšie zasadnutie MZ 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
 
Mgr. Veszelei, Ing. Š. Szolgay, Ing. Hegyi, 
Mgr. Červenák, p. Žigová, p. Fekete   za     6 
        Proti    0 
Mgr. Deme, Dr. Keszeg, p. Kecskés,  
p. Radošická, Ing. A. Szolgay    Zdržal sa   5 
 
K bodu č. 6 
Dodatok k mandátnej zmluve zo dňa 27. 3. 2006 uzavretej medzi Mestom Hurbanovo 
a MsBP a ĽP, s. r. o. Hurbanovo. 
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 Správu predkladá pani Františka Jezsóová, konateľka spoločnosti MsBP a ĽP, s. r. 
o. Hurbanovo. 
 Písomná správa je pripojená k zápisnici. 
 Finančná komisia pri MZ v Hurbanove súhlasí s uzatvorením dodatku č. 4 
k mandátnej zmluve. 
 
Návrh na uznesenie číslo 285/2008 – MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e 
Dodatok č. 4 mandátnej zmluve zo dňa 27. 3. 2006 uzatvorenej medzi Mestom 
Hurbanovo a spoločnosťou MsBP a ĽP, s. r. o. Hurbanovo, ktorý bol dňa 26. 6. 2008 
schválený valným zhromaždením. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
 
        Za      11 
        Proti       0 
        Zdržal sa       0 
 
K bodu č. 7 
Návrh II. Zmeny rozpočtu Mesta Hurbanovo na rok 2008 a s ňou súvisiace 
materiály. 
 
  Správu predkladá Ing. Edita Gogolová, vedúca finančného oddelenia MsÚ 
v Hurbanove. 

Písomné správy sú priložené k zápisnici: 
- Mgr. Adriana Récka, rod. Bögiová, Trieda Andreja Hlinku 20, Nitra – žiadosť 

o finančný príspevok na knihu o Hurbanove vo výške 55 000,- Sk 
- Materská škola Nový Diel 50, Hurbanovo, žiadosť o finančné prostriedky na 

rekonštrukciu vo výške 785 000,- Sk 
- Mesto Hurbanovo, návrh na zakúpenie sypača v hodnote 580 tis. Sk. 

 
Mgr. Adriana Récka, rod. Bögiová, PhD., Trieda Andreja Hlinku 20, Nitra – žiadosť 
o finančný príspevok na knihu o Hurbanove. 
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 Finančná komisia pri MZ v Hurbanove súhlasí s poskytnutím dotácie na vydanie 
publikácie o Hurbanove. 
 
Návrh na uznesenie číslo 286/2008 – MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í 
s poskytnutím finančného príspevku vo výške 55 000,- Sk pre Mgr. Adrianu Récku, PhD. 
na vydanie knižnej publikácie pod názvom „Sakrálne stavebné a umelecké pamiatky mesta 
Hurbanova“. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
        Za      11 
        Proti      0 
        Zdržal sa      0 
 
Materská škola, Nový Diel 50, Hurbanovo – žiadosť o finančné prostriedky na 
rekonštrukciu.  
 Finančná komisia pri MZ v Hurbanove nesúhlasí s uvedenou rekonštrukciou 
v tomto roku, z dôvodu, že  v tomto roku sa  má uskutočniť výmena kotla, ktorý má 
zabezpečiť dostatok tepla objektu.  
 
Návrh na uznesenie 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í 
s pridelením finančných prostriedkov na rekonštrukciu čelných stien budovy materskej 
školy na Ul. Nový Diel 50 v hodnote 785 000,- Sk. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
Mgr. Veszelei, p. Fekete,     za      2 
Ing. Hegyi, p. Kecskés, Dr. Keszeg, Mgr. Deme   
Ing. Š. Szolgay      proti     5 
Ing. A. Szolgay, Mgr. Červenák, p. Radošická, 
p. Žigová       zdržali sa     4 
 
         
Toto uznesenie poslancami mestského zastupiteľstva nebolo prijaté. 
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Návrh na zakúpenie sypača. 
 Finančná komisia pri MZ v Hurbanove súhlasí so zakúpením sypača pre zimnú 
údržbu miestnych komunikácií. 
 
Návrh na uznesenie číslo 287/2008 – MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í 
so zakúpením sypača v celkovej hodnote 580 tis. Sk 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
Mgr. Deme, p. Fekete, Ing. Hegyi, p. Kecskés, 
Dr. Keszeg, p. Radošická, Ing. A. Szolgay,  
Ing. Š. Szolgay, Mgr. Veszelei, p. Žigová  za      10 
        Proti       0 
Mgr. Červenák      zdržal sa       1 
 
Návrh II. zmeny rozpočtu mesta Hurbanovo na rok 2008. 
 
 Správu predkladá Ing. Edita Gogolová, vedúca Finančného oddelenia MsÚ 
Hurbanovo. 
 Písomná správa je pripojená k zápisnici. 
 Finančná komisia pri MZ v Hurbanove prejednala navrhované úpravy v príjmovej aj 
vo výdavkovej oblasti rozpočtu a mali nasledovné návrhy:  
- nakoľko ešte stále nie sú jasné podmienky prenájmu pozemkov, ako ani zdroje 
financovania ostávajúcej časti inžinierskych sietí v priemyselnom areáli, členovia FK 
doporučujú znížiť príjmovú položku 212002: „príjem z prenájmu nehnuteľností“ o 6 180 
tis. Sk a tiež znížiť s tým súvisiace výdavkové položky: „výdavky na budovanie ďalšieho 
úseku z vlastných zdrojov mesta“ vo výške 5 500 tis. Sk a tiež znížiť rezervnú položku 
06.2.0. – 717001: „ Investičný rozvoj mesta“ o 680 tis. Sk, pretože táto suma z rezervy sa 
použije na financovanie 5 percentnej spoluúčasti mesta. Na základe uvedených zmien sa 
celková výška príjmov aj výdavkov zníži o 6 180 tis. Sk. 
      - v rámci verejnej správy FK doporučuje znížiť položku všeobecné služby o 200 tis. Sk 
a o túto sumu zvýšiť rezervnú položku: „ Investičný rozvoj mesta“, 
      - výdavky vo výške 200 tis. Sk rozpočtované na rekonštrukciu sakrálnych pamiatok 
presunúť tiež do rezervnej položky: „ Investičný rozvoj mesta“, 
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      - v oblasti materskej školy výdavky vo výške 320 tis. Sk navrhované na rekonštrukciu 
budovy MŠ tiež presunúť do rezervnej položky: „ Investičný rozvoj mesta“, 
      - výdavky navrhované na vypracovanie projektov v celkovej výške 600 tis. Sk: FK 
doporučuje použiť na vypracovanie projektu v oblasti zdravotníctva 300 tis. Sk a na 
ostatné projekty použiť ďalších 300 tis. Sk. 
            Po zapracovaní všetkých úprav rozpočet zostane vyrovnaný, pri celkovej výške 
príjmov a výdavkov: 137 428 tis. Sk. 
   
Návrh na uznesenie číslo 288/2008 – MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e 
II. zmenu rozpočtu podľa predloženého návrhu s nasledovnými zmenami: 
 
1. príjmová položka 212002: „príjem z prenájmu nehnuteľností“ sa zníži o 6 180 tis. Sk 
2. výdavková položka 06.2.0. – 717001 „výstavba cesty Priemyselný  park – II. časť“ sa 
zníži o 5 500 tis. Sk, 
3. výdavková položka 06. 2. 0. – 717001 „investičný rozvoj mesta“ sa zníži o 680 tis. Sk, 
4. výdavková položka 01.1.1.6 – 637004 „všeobecné služby“ sa zníži o 200 tis. Sk, 
5. výdavková položka 06.2.0. – 635006 „reštaurovanie sakrálnych pamiatok sa zníži o 200 
tis. Sk, 
6. výdavková položka 09.1.1. – 717002 „rekonštrukcia kotolne a budovy MŠ“ sa zníži o 
320 tis. Sk, 
7. o sumy uvedené v bodoch 4. až 6. v celkovej výške 720 tis. Sk sa zvýši výdavková 
položka 06. 2. 0. – 717001 „investičný rozvoj mesta“. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
 
Mgr. Červenák, Mgr. Deme, Ing. Hegyi, 
p. Kecskés, Dr. Keszeg, p. Radošická, Ing. A. 
Szolgay, Ing. Š. Szolgay, Mgr. Veszelei, 
p. Žigová       za      10 
        proti       0 
p. Fekete       zdržal sa       1 
 
 
K bodu č. 8 
Postup pri zavedení eura v podmienkach Mesta Hurbanovo. 
 
 Správu predkladá Ing. Edita Gogolová, vedúca Finančného oddelenia MsÚ 
v Hurbanovo.  
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 Písomná správa je pripojená k zápisnici.  
 Finančná komisia pri MZ v Hurbanove prejednala a zobrala na vedomie Správu o 
postupe pri zavedení eura v podmienkach Mesta Hurbanovo. 
 
Uznesenie číslo 289/2008 – MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
b e r i e    n a     v e d o m i e 
predložený materiál 
„správu o postupe pri zavedení eura v podmienkach Mesta Hurbanovo“. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
 
Mgr. Deme, p. Fekete, Ing. Hegyi, p. Kecskés, 
Dr. Keszeg, p. Radošická, Ing. A. Szolgay,  
Ing. Š. Szolgay, p. Žigová    za      9 
        Proti     0 
        Zdržal sa     0 
 
Mgr. Veszelei a Mgr. Červenák nehlasovali pre neprítomnosť pri hlasovaní. 
 
K bodu č. 9 
R ô z n e 
Metropolitná optická sieť Hurbanovo – kalkulácia nákladov. 
  

Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci Správneho oddelenia MsÚ Hurbanovo. 
Písomná správa je priložená k zápisnici. 

 
 Na základe jednania medzi spoločnosťou CableCom, s. r. o. a Mestom Hurbanovo 
predkladá ponuku na realizáciu mestskej optickej siete. Súčasťou dodávky sú: výkopové 
práce, osadenie montážnych šácht, dodávka a zafukovanie  alebo zaťahovanie optických 
káblov, dodávka a montáž príslušenstva káblov a dodávka aktívnych zariadení s celkovým 
oživením a integrovaním do existujúcej siete.  
 
Návrh na uznesenie číslo 290/2008 – MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í 
1/ s vybudovaním  Metropolitnej optickej siete Hurbanovo v súlade s predloženou 
ponukou 
2/ s použitím časti rezervného fondu vo výške 472 699,20 Sk na vybudovanie 
Metropolitnej optickej siete v Hurbanove. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
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Mgr. Červenák, Mgr. Deme, p. Fekete, Ing. Hegyi,  
p. Kecskés, Dr. Keszeg, p. Radošická, Ing. A. 
Szolgay, Mgr. Veszelei, p. Žigová   za     10 
        Proti      0 
Ing. Š. Szolgay      zdržal sa      1 
 
 
Centrum voľného času v Hurbanove – Zábava a oddych v zdravej Oáze, žiadosť 
o spolufinancovanie projektu. 
 
Heineken Slovensko, a. s.   v spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciu vyhlásilo 
grantový program pre mesto Hurbanovo. Program je zameraný na podporu projektov, 
týkajúcich sa života v meste Hurbanovo. Jednou z oblastí je i úprava verejných 
priestranstiev. Na základe uvedených pedagogický pracovníci CVČ  v spolupráci MsÚ 
Hurbanovo rozhodli vypracovať projekt „Zábava a oddych v zdravej oáze“.  
 
 Finančná komisia pri MZ v Hurbanove súhlasí s podporou projektu formou 
nefinančnej spoluúčasti mesta. 
 
Návrh na uznesenie číslo 291/2008 – MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
s ú h l a s í 
1/ s realizáciou projektu „Zábava a oddych v zdravej oáze“- Park v Bohatej – chránený 
areál, sídlo Centra voľného času Hurbanovo na pozemku, parc. č. 1241 v katastrálnom 
území Bohatá, mesto Hurbanovo a vyjadruje podporu a spoluprácu pri jeho realizovaní 
2/ so spolufinancovaním projektu vo forme nefinančnej spoluúčasti mesta vo výške  10%, 
t. j. 10 000,- Sk v prípade schválenia projektu pre neformálnu skupinu občanov 
zamestnancov CVČ Hurbanovo – Mgr. Vieru Györeovú, Janu Bajnócziovú – Brnákovú, 
Gábora Tárnoka a Marcela Vereša 
s c h v a ľ u j e 
pani Georgínu Radošickú, poslankyňu mestského zastupiteľstva a predsedníčku komisie 
sociálnej, zdravotnej a bytového hospodárstsva MZ 
za delegáta za Mesto Hurbanovo 
do Nitrianskej komunitnej nadácie. 
 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
 
Mgr. Červenák, Mgr. Deme, p. Fekete,  
Ing. Hegyi, p. Kecskés, Dr. Keszeg,  
Ing. A. Szolgay, Ing. Š. Szolgay, Mgr. Veszelei 
p. Žigová        Za      10 
        Proti       0 
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p. Radošická      Zdržal sa       1 
 
 
Materská škola, Nový Diel 50, Hurbanovo – žiadosť o spolufinancovanie projektu 
„Škôlkar malý nech je zdravý“. 
 
Heineken Slovensko, a. s. v spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou vyhlásilo 
grantový program pre mesto Hurbanovo. Program je zameraný na podporu projektov, 
týkajúcich sa života, ochrana a podpora zdravia. Na základe uvedených pracovníci MŠ 
Hurbanovo – Timea Vargová, Silvia Lovászová, Mária Szabóová, Jaroslava Dubová – 
v spolupráci Mestským úradom v Hurbanove rozhodli vypracovať projekt „Škôlkar malý 
nech je zdravý“. 
 Finančná komisia pri MZ v Hurbanove súhlasí s podporou projektu formou 
nefinančnej spoluúčasti mesta. 
Návrh na uznesenie číslo 292/2008 - MZ   
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í  
1/ s realizáciou projektu „Škôlkar malý nech je zdravý“ v Materskej škole Hurbanovo 
a vyjadruje podporu a spoluprácu pri jeho realizovaní 
2/ so spolufinancovaním projektu vo forme nefinančnej spoluúčasti mesta vo výške 10 %, 
t. j. 10 000,- Sk v prípade schválenia projektu pre neformálnu skupinu občanov – 
zamestnancov MŠ Hurbanovo – Tímeu Vargovú, Silviu Lovászovú, Máriu Szabóovú, 
Jaroslavu Dubovú. 
s c h v a ľ u j e 
pani Georgínu Radošickú,  poslankyňu mestského zastupiteľstva a predsedníčku komisie 
sociálnej, zdravotnej a bytovej pri MZ v Hurbanove   
za delegáta za Mesto Hurbanovo 
do Nitrianskej komunitnej nadácie.  
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
Mgr. ČVervenák, Mgr. Deme, p. Fekete, 
Ing. Hegyi, p. Kecskés, Dr. Keszeg 
Ing. A. Szolgay, Ing. Š. Szolgay, Mgr. Veszelei, 
p. Žigová       Za      10 
        Proti       0 
p. Radošická      Zdržal sa       1 
 
Zefektívnenie separovaného zberu  - žiadosť o schválenie predloženia žiadosti na 
Ministerstvo životného prostredia SR. 
 Správu predkladá Mgr. Roland Hulko, vedúci oddelenia Životného prostredia MsÚ 
Hurbanovo. 
 Písomná správa je pripojená k zápisnici. 
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 Dňa 22. mája 2008 Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo výzvu na 
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre Operačný program Životné 
prostredie: Prioritná os č. 4 Odpadové hospodárstvo Operačný cieľ: 4.1 Podpora aktivít 
v oblasti separovaného zberu. Mesto má snahu vypracovať projekt „Zefektívnenie 
separovaného zberu“, kde by sme požiadali o prostriedky na zakúpenie zariadení na 
úpravu zložiek komunálneho odpadu – drvič, traktor s príveskom univerzálny nakladač 
a kontajnerové vozidlo. Uzávierka výzvy je 22. augusta 2008. V súčasnosti ešte nie je 
možné vyčísliť celkové finančné náklady, podľa predbežných ponúk by sa jednalo 
o čiastku cca 15 mil. Sk, čo predstavuje spoluúčasť (5%) vo výške cca 750 000,- Sk. 
Presná čiastka sa spresní po stanovení celkového rozpočtu projektu. 
  Na základe týchto skutočností je potrebný súhlas MZ o schválenie na predloženie, 
realizáciu a spolufinancovanie vo výške 5% uvedeného projektu. 
 
Návrh na uznesenie číslo 293/2008 – MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e 
1/ predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu 
Životné prostredie: Prioritná os Odpadové hospodárstvo, Opatrenie 4.1 Podpora aktivít 
v oblasti separovaného zberu na realizáciu projektu „Zefektívnenie separovaného zberu“, 
ktorý v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Hurbanovo 
2/ zabezpečenie realizácie projektu „Zefektívnenie separovaného zberu“, po schválení 
žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
3/ spolufinancovanie projektu „Zefektívnenie separovaného zberu“ v hodnote 5% 
z celkových oprávnených výdavkov na projekt z vlastných zdrojov.  
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
        Za      11 
        Proti       0 
        Zdržal sa       0 
 
 
Advokátska kancelária JUDr. Anna Mišová – žiadosť o poskytnutie súčinnosti na 
vydržanie pozemku 
 Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci Správneho oddelenia MsÚ 
v Hurbanove. 
 Písomná správa je priložená k zápisnici.  
 
 Finančná komisia pri MZ v Hurbanove nedoporučuje vyhovieť JUDr. Anny Mišovej 
o poskytnutie súčinnosti na vydržanie pozemku. 
 
Návrh na uznesenie  
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í  
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1. s vydržaním vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v k. ú. Hurbanovo vedenej v katastri 
nehnuteľností na Správe katastra v Komárne na liste vlastníctva č. 2376, a to pozemku, 
parcele č. 971/4 – ostatné plochy o výmere 596 m2 pre Jozefa Lakatoša, nar. dňa 24. 9. 
1953, bytom Podzáhradaná 1310/28, Hurbanovo v podiele ¾ k celku a Norberta Lakatoša, 
nar. dňa 9. 5. 1987, bytom Podzáhradná 1310/28, Hurbanovo v podiele ¼ k celku. 
 
2. s odpredajom nehnuteľnosti v k. ú. Hurbanovo vedenej v katastri nehnuteľností na 
Správe katastra v Komárne na liste vlastníctva č. 2376, a to pozemku, parcele č. 971/4 – 
ostatné plochy o výmere 596 m2 do vlastníctva Jozefa Lakatoša, nar. dňa 24. 9. 1953, 
bytom Podzáhradná 1310/28, Hurbanovo v podiele ¾ k celku a Norberta Lakatoša, nar. 
dňa 9. 5. 1987, bytom Podzáhradná 1310/28, Hurbanovo v podiele ¼ k celku za kúpnu 
cenu 4 768,-Sk za celý pozemok. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
        Za       0 
Mgr. Deme, p. Fekete, Ing. Hegyi, p. Kecskés, 
Dr. Keszeg, p. Radošická, Ing. A. Szolgay, 
Ing. Š. Szolgay, Mgr. Veszelei, p. Žigová  proti     10  
Mgr. Červenák      zdržal sa       1 
 
Tento návrh na uznesenie poslancami mestského zastupiteľstva nebol prijatý. 
 
Silvia Ballová rod. Szabadková, trvale bytom v Hurbanove, Sládkovičova 20/4 – 
žiadosť o uzatvorenie zámennej zmluvy. 
 
 Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci Správneho oddelenia MsÚ 
v Hurbanove. 
 Písomná správa je priložená k zápisnici. 
 
 Pani Silvia Ballová,  Sládkovičova 20/4, Hurbanovo požiadala žiadosťou zo dňa 13. 
6. 2008 Mesto Hurbanovo o uzatvorenie zámennej zmluvy o zámene nehnuteľností v kat. 
území Bohatá v lokalite plánovanej ulice medzi ulicami Robotnícka a Orechová 
v mestskej časti Bohatá. Žiadateľka je výlučnou vlastníčkou stavebného pozemku, parcely 
číslo 1222/7 – ostatné plochy o výmere 599 m2 v uvedenej lokalite. Za jej rodičovským 
domom na opačnej strane plánovanej ulice vlastní Mesto Hurbanovo stavebný pozemok, 
parcely číslo 1222/15 – ostatné plochy o výmere 598 m2. Nakoľko žiadateľka do 
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dnešného dňa nemohla využiť pozemok  na  účel, na ktorý ho získala do vlastníctva jej 
rodina, rada by  vlastnila pozemok tesne za svojim rodinným domom. Mestský úrad 
Hurbanovo považuje za vhodné riešenie vzájomnú zámenu vyššie uvedených pozemkov.  
 Finančná komisia pri MZ v Hurbanove súhlasí s uzatvorením zámennej zmluvy.   
 
Návrh na uznesenie číslo 294/2008 – MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í  
s uzatvorením zámennej zmluvy o zámene nehnuteľností v k. ú. Bohatá, a to stavebného 
pozemku, parcely č. 1222/7 – ostatné plochy o výmere 599 m2 vedeného na liste 
vlastníctva č. 876 vo vlastníctve žiadateľky, p. Silvie Ballovej rod. Szabadkovej, bytom 
Sládkovičova 20/4, Hurbanovo, ktorý pozemok nadobudne do vlastníctva Mesto 
Hurbanovo za nehnuteľnosť, stavebný pozemok, parcelu č. 1222/15 – ostatné plochy 
o výmere 598 m2 vedený na liste vlastníctva č. 907 vo vlastníctve Mesta Hurbanovo, ktorý 
pozemok nadobudne do vlastníctva p. Silvia Ballová rod. Szabadková, bytom 
Sládkovičova 20/4, Hurbanovo bez finančnej kompenzácie. Náklady spojené s vkladom 
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností hradí žiadateľka. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
        Za      11 
        Proti       0 
        Zdržal sa       0 
 
Štefan a Klára Horváthoví, Úzka 4, Hurbanovo – žiadosť o odpredaj pozemku 
 

Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci Správneho oddelenia MsÚ Hurbanovo. 
Písomná správa je pripojená k zápisnici. 

 
 Uvedení žiadateľia požiadali dňa 21. 1. 2008 Mesto Hurbanovo o zámenu 
nehnuteľností, vlastného pozemku v kat. území Hurbanovo, parcely č. 1495 parcely č. 
1496, ktoré parcely sú v užívaní Mesta Hurbanovo za mestský pozemok v kat. území 
Hurbanovo, parcely č. 1654, ktorá parcela je v užívaní žiadateľov. Mestské zastupiteľstvo  
Na svojom 12. zasadnutí konanom dňa 7. 2. 2008 odročilo uvedenú žiadosť z dôvodu 
potreby prešetrenia bezbremennosti pozemku vo vlastníctve žiadateľov.   
Mestský úrad šetrením zistil, že na liste vlastníctva č. 1121, na ktorom je nehnuteľnosť vo 
vlastníctve žiadateľov vedená v časti C-Ťarchy je vyznačená ťarcha pre ONV Komárno 
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a v poznámke je uvedené upovedomenie o začatí exekúcie so zriadením exekučného 
záložného práva na nehnuteľnosť. Pri osobnom stretnutí so žiadateľmi na mestskom úrade 
bola im vysvetlená možnosť zámeny nehnuteľností so súhlasom inštitúcií, v prospech 
ktorých sú na liste vlastníctva vyznačené ťarchy, za predpokladu, že by sa ťarchy zmluvne 
preniesli na novozískanú nehnuteľnosť. Manželia Horváthoví túto možnosť odmietli 
a požiadali Mesto Hurbanovo o odpredaj pozemku, parcely č. 1654 – ostatná plocha 
o výmere 577 m2 do ich vlastníctva. 
 Finančná komisia pri MZ v Hurbanove na svojom zasadnutí dňa 21. 7. 2008 
nesúhlasila s odpredajom uvedených pozemkov za 100,- Sk/m2. 
 
Návrh na uznesenie 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í  
s odpredajom nehnuteľnosti v k. ú. Hurbanovo vedenej v katastri nehnuteľností na Správe 
katastra v Komárne na liste vlastníctva č. 2376, pozemku, parcely č. 1654 – ostatné plochy 
o výmere 577 m2 do vlastníctva manželov Štefan Horváth a Klára Horváthová, trvale 
bytom Úzka 4, Hurbanovo za kúpnu cenu 100,-Sk/m2. Náklady spojené s prevodom 
nehnuteľnosti hradia žiadatelia. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
        Za      0 
        Proti            11 
        Zdržala sa     0 
 
Tento návrh na uznesenie poslancami mestského zastupiteľstva nebol prijatý. 
 
Ladislav Németh, Komárňanská 2824/47A, Hurbanovo 
Jozef Németh, Kvetná 2564/33, Hurbanovo 
Mária Taldíková, Kvetná 2565/35, Hurbanovo 
Kitti Némethová, Kvetná 2546/32, Hurbanovo – žiadosť o odpredaj pozemku 
 
 Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci Správneho oddelenia MsÚ Hurbanovo. 
 Písomná správa je pripojená k zápisnici. 
 
 Horeuvedení žiadatelia požiadali Mesto o odpredaj pozemku, vedenej v katstri 
nehnuteľností na Správe katastra v Komárne na liste vlastníctva č. 2376 a to pozemku, 
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parcely č. 1207 – záhrada o výmere 506 m2. Jedná sa nedostupný pozemok, bez 
prístupovej cesty z verejnej komunikácie, ktorá sa nachádza v susedstve ich nehnuteľností. 
 Finančná komisia pri MZ v Hurbanove súhlasí s odpredajom pozemku v zmysle 
uznesenia MZ číslo 365/2002 – MZ zo dňa 13. 2. 2002. 
 
Návrh na uznesenie číslo 295/2008 – MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove       
s ú h l a s í 
s odpredajom nehnuteľnosti v k. ú. Hurbanovo vedenej v katastri nehnuteľností na Správe 
katastra v Komárne na liste vlastníctva č. 2376, pozemku, parcely č. 1207 – záhrady 
o výmere 506 m2 do podielového spoluvlastníctva žiadateľov: 
Ladislav Németh, bytom Komárňanská 2824/47A, Hurbanovo v podiele ¼ k celku 
Jozef Németh, bytom Kvetná 2564/33, Hurbanovo v podiele ¼ k celku 
Mária Taldíková, rod. Némethová, bytom Kvetná 2565/35, Hurbanovo v podiele ¼ 
k celku. 
Maloletá Kitti Némethová, bytom Kvetná 2546/32, Hurbanovo v podiele ¼ k celku 

Nakoľko sa jedná o pozemok priamo neprístupný z verejnej komunikácie, kúpna 
cena pozemku sa stanovuje v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 
365/2002-MZ zo dňa 13. 2. 2002 vo výške 55,-Sk/m2. 
Náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti hradia žiadatelia. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
        Za      11 
        Proti       0 
        Zdržal sa       0 
 
Gabriel Lakatoš a manželka Katarína, Úzka 50, Hurbanovo – žiadosť o odpredaj 
pozemku. 
 Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci Správneho oddelenia MsÚ 
v Hurbanove. 
 Písomná správa je pripojená k zápisnici. 
 
 Manželia Gabriel Lakatoš a Katarína, bytom Úzka 50, Hurbanovo požiadali Mesto 
Hurbanovo o odpredaj pozemku  v katastrálnom území Hurbanovo, pozemku parc. číslo 
1617 – zastavaná plocha a nádvoria o výmere 702 m2. Na uvedenom pozemku sa 
nachádza ich rodinný dom. Pozemok užívajú na základe platnej nájomnej zmluvy.   
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 Finančná komisia pri MZ v Hurbanove súhlasí s odpredajom žiadaného pozemku. 
 
Návrh na uznesenie číslo 296/2008 – MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í 
s odpredajom nehnuteľnosti v k. ú. Hurbanovo vedenej v katastri nehnuteľností na Správe 
katastra v Komárne na liste vlastníctva č. 2376, pozemku, parcely č. 1617 – zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 702 m2 do vlastníctva manželov Gabriel Lakatoš a Katarína 
Lakatošová, trvale bytom Úzka 50, Hurbanovo za kúpnu cenu 150,-Sk/m2. Náklady 
spojené s prevodom nehnuteľnosti hradia kupujúci. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
        Za      11 
        Proti       0 
        Zdržal sa       0 
 
Alica Frunyóová, Sládkovičova 2579/8, Hurbanovo – žiadosť o zrušenie prenájmu. 
 
 Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci Správneho oddelenia MsÚ 
v Hurbanove. 
 Písomná správa je pripojená k zápisnici. 

Pani Alica Frunyóoová, bytom Sládkovičova 2579/8, Hurbanovo prenajíma 
pozemok pod predajným stánkom o rozlohe 23 m2 z parcely č. 1446/1 – ostatné plochy 
o výmere 2 436 m2 v k. ú. Bohatá na sídlisku Vinohrady – Sládkovičova ulica na základe 
nájomnej zmluvy č. 29/2007 zo dňa 12. 10. 2007.  V žiadosti zo dňa 20. 6. 2008 požiadala 
Mesto Hurbanovo o zrušenie uvedenej nájomnej zmluvy dohodou ku dňu 1. 7. 2008 zo 
zdravotných dôvodov. O prenájom uvedeného pozemku má záujem nový žiadateľ, ktorý 
by mohol pokračovať v nájme a ktorého žiadosť tiež predkladáme na prejednanie pred 
mestské zastupiteľstvo. V prípade, ak mestské zastupiteľstvo nebude súhlasiť 
s uzatvorením dohody o zrušení nájomnej zmluvy s  p. Alicou Frunyóovou 
a s uzatvorením nájomnej zmluvy s novým nájomcom, má prenajímateľ právo na 
dodržanie výpovednej lehoty v dĺžke 3 mesiace počnúc dňom 1. 7. 2008 podľa čl. 4, ods. 
2, bod 3 nájomnej zmluvy. 

Finančná komisia pri MZ v Hurbanove súhlasí so zrušením prenájmu dňom 31. 7. 
2008. 
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Návrh na uznesenie číslo 297/2008 – MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í 
so zrušením nájomnej zmluvy o nájme pozemku na dočasné užívanie č. 29/2007 
uzatvorenej dňa 12. 10. 2007 medzi prenajímateľom Mesto Hurbanovo a nájomcom Alica 
Frunyóová, bytom Sládkovičova 2579/8, Hurbanovo v zmysle čl. 4, ods. 2, bod 2 
nájomnej zmluvy dohodou ku dňu 31. 7. 2008. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
        Za      11 
        Proti       0 
        Zdržal sa       0 
 
Juraj Gubien, Radvaň nad Dunajom, Hlavná 19 – žiadosť o pridelenie pozemku do 
prenájmu. 
 
 Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci Správneho oddelenia MsÚ 
v Hurbanove. 
 Písomná správa je priložená k zápisnici. 

Pán Juraj Gubien, bytom Hlavná 19, Radvaň nad Dunajom požiadal Mesto 
Hurbanovo o prenájom pozemku pod predajným stánkom o rozlohe 23 m2 z parcely č. 
1446/1 – ostatné plochy o výmere 2 436 m2 na sídlisku Vinohrady – Sládkovičova ulica. 
V uvedenom predajnom stánku plánuje žiadateľ v letnom období prevádzkovať 
zmrzlinárstvo a mimo letnej sezóny predajňu rýchleho občerstvenia.  

Finančná komisia pri MZ v Hurbanove súhlasí s pridelením pozemku do prenájmu. 
 
Návrh na uznesenie číslo 298/2008 – MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í 
s uzatvorením nájomnej zmluvy o nájme pozemku o výmere 23 m2 z parcely č. 1446/1 – 
ostatné plochy o výmere 2 436 m2 v k. ú. Bohatá – pozemku pod predajným stánkom na 
sídlisku Vinohrady – Sládkovičova ulica za účelom prevádzkovania zmrzlinárstva, resp. 
predajne rýchleho občerstvenia so žiadateľom, p. Jurajom Gubienom, bytom Hlavná 19, 
Radvaň nad Dunajom. Doba nájmu 4 roky od 1. 8. 2008. Nájomná cena sa stanovuje 
v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Hurbanovo, čl. III., ods. 5, písm. a1) vo 
výške 250,-Sk/m2 na rok. 
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Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
Mgr. Červenák, Mgr. Deme, p. Kecskés, 
Dr. Keszeg, p. Radošická, Ing. A. Szolgay,  
Ing. Š. Szolgay, Mgr. Veszelei, p. Žigová  za      9 
        Proti     0 
Ing. Hegyi, p. Fekete     Zdržal sa    2 
 
Michaela Bíleková, Árpáda Fesztyho 25/3, Hurbanovo – žiadosť.  
 
 Správu predkladá Ing. Ján Bahorec, vedúci oddelenia Regionálneho rozvoja MsÚ 
v Hurbanove. 
 Písomná správa je pripojená k zápisnici. 
 Obyvatelia nájomných bytov 16 b. j. na ul. Á. Fesztyho požiadali o súhlas na úpravu 
pozemkov, parc. Č. 2929 – 2935 v kat. území Hurbanovo. Plocha sa nachádza pri bytovom 
dome, cez ktorú prechádzajú bránkou na ulicu Malú a slúži ako parkovisko pre autá. Na 
ochranu svojho majetku a na skrášlenie okolia by nájomníci previedli úpravu podľa 
priloženého náčrtu svojpomocne a na vlastné náklady. Pozemky parc. č. 2930 – 2935 
v kat. území Hurbanovo sú vyčlenené na výstavbu garáží, ktoré sa nerealizovali a plocha 
je voľná. 
 Pán poslanec Fekete, predseda komisie dopravy pri MZ v Hurbanove informoval 
prítomných, že táto komisia na svojom zasadnutí súhlasila s vybudovaním pieskoviska 
a stojanmi na bicykle, nesúhlasila s výstavbou prístreškov pre osobné motorové vozidlá.  
 
Návrh na uznesenie  
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í 
s realizáciou prístrešku pre osobné autá a bicykle, detského kútika a s úpravou 
priestranstva na pozemku parc. Č. 2929 – 2935 kat. územie Hurbanovo pri 16 b. j. na ulici 
Árpáda Fesztyho č. 25 a 27.  
Úpravy sa prevedú svojpomocne a na náklady nájomníkov. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
        Za      1 
Dr. Keszeg       Proti     1 
Mgr. Červenák, Mgr. Deme, p. Fekete, Ing. Hegyi, 
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p. Kecskés, Ing. A. Szolgay, ˇMgr. Veszelei, 
p. Žigová       zdržal sa     8 
 
Pán Ing. Štefan Szolgay pre neprítomnosť pri hlasovaní nehlasoval. 
Tento návrh na uznesenie poslancami mestského zastupiteľstva nebol prijatý. 
 
Uznesenie číslo 299/2008 – MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í  
s realizáciou prístrešku na bicykle, detského kútika a s úpravou priestranstva na pozemku 
parc. č. 2929 – 2935 v kat. území Hurbanovo pri 16 b. j. na ulici Árpáda  Fesztyho 25, 27.  
Úpravy sa prevedú svojpomocne a na náklady nájomníkov. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
Mgr. Deme, p. Fekete, p. Kecskés, Dr. Keszeg, 
p. Radošická, Ing. A. Szolgay, Ing. Š. Szolgay,  
Mgr. Veszelei, p. Žigová     za      9 
        Proti     0 
Mgr. Červenák, Ing. Hegyi    zdržal sa     2 
 
Glass Garden, s. r. o., Železničná 42, Hurbanovo – žiadosť o priamy prenájom 
nebytových priestorov.  
 
 Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci  Správneho oddelenia MsÚ 
v Hurbanove. 
 Na základe uznesenie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 275/2008 – MZ zo 
dňa 22. 5. 2008 bola dňa 5. 6. 2008 uzatvorená nájomná zmluva o nájme pozemku 
o výmere 25 m2 z parcely č. 1544 – zastavaná plocha na adrese Komárňanská 111, 
Hurbanovo medzi prenajímateľom Mestom Hurbanovo a so spoločnosťou Glass Garden, s. 
r. o.,  za účelom  zriadenia predajne ovocia a zeleniny formou pultového predaja na 
prenajatom pozemku. V zadnej časti budovy na uvedenej adrese je jedna  prázdna 
nevyužitá miestnosť o rozlohe 13,87 m2, ktorú by potrebovala táto spoločnosť ako 
príručný sklad. Z vyššie uvedeného dôvodu žiadajú o umožnenie prenájmu nebytových 
priestorov.  
 Finančná komisia pri MZ v Hurbanove súhlasí s priamym prenájmom nebytových 
priestorov pre túto spoločnosť.  
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Návrh na uznesenie číslo 300/2008 – MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h la s í   
s uzatvorením zmluvy o nájme nebytových priestorov o rozlohe 13,87 m2 na adrese 
Komárňanská 111, Hurbanovo so žiadateľom Glass Garden, s. r. o. so sídlom Železničná 
42, Hurbanovo na obdobie od 15. 7. 2008 do 30. 9. 2008 za účelom zriadenia skladu 
vlastného tovaru a potrieb predajne ovocia a zeleniny za nájomnú cenu 1 000,-Sk/m2 na 
rok, t. j. celkom 2 850,-Sk na celé obdobie nájmu. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
        Za      11 
        Proti       0 
        Zdržal sa       0 
 
Jozef Kender – Kenzel, Vodná 830/6, Imeľ – nesúhlas s podmienkami, uvedenými 
v Dohode o finančnom vysporiadaní. 
 
 Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci Správneho oddelenia MsÚ 
v Hurbanove. 
 Písomná správu je pripojená k zápisnici. 
 
 Pán Jozef Kender, bytom v Imeľi, Vodná 830/6 žiada mestské zastupiteľstvo 
o prehodnotenie výšky nájmu a predaja parciel, ktoré súvisia s prevádzkovaním 
nehnuteľnosti v osobnom vlastníctve. Nesúhlasí s Dohodou o finančnom vysporiadaní 
z titulu užívania pozemku, nakoľko dohoda obsahuje nehnuteľnosť na parc. č. 403, ktorú 
nemal v čase od 1. 5. 2007 do 30. 4. 2008 vo svojom vlastníctve, dohoda obsahuje parcely 
č. 397/1 a 407/1, ktoré užíval len z časti ako prístupovú cestu. Ďalej žiada MZ 
o prehodnotenie výšky nájmu, ktorá predstavuje 10,- Sk/m2 za rok, nakoľko sa jedná 
o veľkoplošný prenájom a vzhľadom k skutočnosti, že predmetom dohody sú neupravené, 
zarastené plochy a k väčšine parciel nie je možnosť napojenia na inžinierske siete, ktoré sú 
nevyhnutné   na rozširovanie jeho podnikateľských aktivít.  
 Finančná komisia pri MZ v Hurbanove na svojom zasadnutí dňa 21. 7. 2008 zo- 
brala na vedomie predložený materiál. 
 
Návrh na uznesenie číslo 301/2008 – MZ 



 
Zápisnica z 19. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 

konaného dňa 24. 7. 2008 
- 26 - 

 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
b e r i e    n a     v e d o m i e 
predložený materiál pán Jozefa Kendera, bytom Vodná 830/6, Imeľ. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
        Za      11 
        Proti       0 
        Zdržal sa       0 
 
Attila Darázs – SHR, Podzáhradná 18, Hurbanovo – žiadosť o kompenzáciu 
vynaložených nákladov a ušlého zisku. 
 
 Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci Správneho oddelenia MsÚ 
v Hurbanove. 
 Písomná správa tvorí súčasť zápisnice. 

Pán Attila Darázs, bytom Podzáhradná 18, Hurbanovo, súkromne hospodáriaci 
roľník užíva v k. ú. Bohatá poľnohospodársku pôdu vo vlastníctve Mesta Hurbanovo na 
základe nájomnej zmluvy uzatvorenej dňa 24. 3. 2003. Predmetom uvedenej zmluvy je 
prenájom pôdy o celkovej výmere 44, 5516 ha. Počas vegetačného obdobia pri rozšírení 
priemyselného parku v mestskej časti Bohatá a realizácii stavby infraštruktúry pre 
priemyselný park bola nájomcovi odobratá pôda o výmere 6,0345 ha.  Nájomca na 
prenajatej pôde riadne hospodáril, vynaložil nemalé náklady na udržiavanie úrodnosti 
pôdy a sejbu plodín a takisto očakával zisky z tejto pôdy. Mestský úrad má za to, že 
nájomca právom žiada Mesto Hurbanovo o kompenzáciu vynaložených nákladov a tiež 
úhradu ušlého zisku. 
     Vzhľadom na skutočnosť, že nájomcovi bola znížená výmera prenajatej pôdy bude 
potrebné podľa vyššie uvedeného písomným dodatkom upraviť nájomnú zmluvu 
o prenájme poľnohospodárskej pôdy, v ktorom dodatku je možné dohodnúť aj výšku a 
spôsob finančnej kompenzácie vynaložených nákladov a ušlého zisku podľa dohody 
zmluvných strán. 
 Finančná komisia pri MZ v Hurbanove na svojom zasadnutí dňa 21. 7. 2008 
súhlasila s kompenzáciou vynaložených nákladov a ušlého zisku. 
 
Návrh na uznesenie číslo 302/2008 – MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í 
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1. s uzatvorením písomného dodatku k nájomnej zmluve o prenájme poľnohospodárskej 
pôdy č. 5/2003 uzatvorenej dňa 24. 3. 2003 medzi prenajímateľom Mesto Hurbanovo 
a nájomcom p. Attila Darázs, bytom Podzáhradná 18, Hurbanovo, predmetom ktorého 
bude zníženie prenajatej výmery pôdy o 6,0345 ha, vzhľadom na rozšírenie priemyselného 
parku v mestskej časti Bohatá. 
2. s poskytnutím finančnej kompenzácie nákladov vynaložených zo strany nájomcu pri 
riadnom hospodárení na prenajatej pôde v celkovej výške 141 646,-Sk a tiež úhrady ušlého 
zisku, ktorý nájomca očakával z poľnohospodárskej výroby na výmere 6,0345 ha pôdy 
v tomto vegetačnom období vo výške  68 000,-Sk. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
        Za      11 
        Proti       0 
        Zdržal sa      0 
 
 
Ing. Štefan Štifner, CSc. - STIFI, Zelený Háj 2652, Hurbanovo – návrh spolupráce. 
 

Správu predkladá Mgr. Roland Hulko, vedúci oddelenia Životného prostredia MsÚ 
Hurbanovo. 

Písomná správa je priložená k zápisnici. 
Firma Ing. Štefan Štifner, CSc. - STIFI , zastúpená majiteľom Ing. Štefanom 

Štifnerom, CSc., navrhuje mestu Hurbanovo spoluprácu pri likvidácii biologicky 
rozložiteľného odpadu vznikajúceho na území mesta Hurbanovo. Firma prevádzkuje 
bioplynovú stanicu na výrobu bioplynu ako obnoviteľného zdroja  energie na báza 
biomasy vznikajúceho ako produkt resp. odpad pri rastlinnej výrobe.  

Finančná komisia pri MZ v Hurbanove súhlasí so spoluprácou podľa predloženého 
návrhu. 
 
Návrh na uznesenie číslo 303/2008 – MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í  
s uzatvorením zmluvy o spolupráci pri likvidovaní biologicky rozložiteľného odpadu na 
území mesta Hurbanovo medzi Mestom Hurbanovo a firmou Ing. Štefan Štifner, CSc. – 
STIFI, so sídlom Hurbanovo, Zelený Háj 2652 na obdobie 6 rokov.  
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Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
        Za      10 
        Proti       0 
        Zdržal sa       0 
 
Pán poslanec Kecskés pri hlasovaní nebol prítomný. 
 
Zámena nehnuteľností – Pastorek &  kompostáreň Bohatá. 
 
 Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci Správneho oddelenia MsÚ Hurbanovo. 
 Písomná správa je priložená k zápisnici. 
 
 Mesto Hurbanov má záujem požiadať Ministerstvo životného prostredia SR 
o nenávratný finančný príspevok za účelom zakúpenia zariadení na úpravu zložiek 
komunálneho odpadu pre kompostáreň v Bohatej. K získaniu uvedenej dotácie je potrebné 
ministerstvu predložiť list vlastníctva k pozemku a objektom kompostárne, prípadne 
nájomnú zmluvu uzatvorenú s vlastníkom pozemku. Väčšinovými spoluvlastníkmi 
pozemku sú manželia Peter Pastorek a Táňa Pastoreková, bytom Nová Trstená 21, 
Hurbanovo, s ktorými uskutočnil mestský úrad predbežné jednanie o možnostiach  
usporiadania užívacieho resp. vlastníckeho práva k pozemku pod kompostárňou.Manželia 
Pastorekoví nesúhlasia s nájmom pozemku, avšak navrhli Mestu Hurbanovo zámenu 
nehnuteľností. Zámenou za poľnohospodársku pôdu, E-parcely č. 2204/7 – orná pôdao 
výmere 43 160 m2 v úradnej cene 7,- Sk/m2 z vlastníctva mesta sú ochotní zmluvne 
previesť vlastné pozemky o celkovej výmere cca 4 ha, a to: 

- pozemok, E-parcela č. 2190/2 – trvalé trávne porasty o výmere 22 833 m2 v celosti 
vedená na LV č. 2173 (pozemok pri studniach v cene 5,50 Sk/m2), 

- pozemok, E-parcela č. 2251/3 – orná pôda o výmere 3 128 m2 v celosti vedená na 
liste vlastníctva č. 275 (pozemok pod kompostárňou v cene 65,- Sk/m2), 

- pozemok, E-parcela č. 2247/19 – orná pôda o výmere 10 838 m2 v celosti vedená na 
LV č. 2173 (pozemok pod kompostárňou v cene 65,- Sk/m2), 

- pozemok, E-parcela č. 2274/21 – orná pôda o výmere 3 713 m2 v podiele ½ k celku 
vedená na LV č. 2081 (pozemok pod kompostárňou v cene 65,. Sk/m2), 

do vlastníctva Mesta Hurbanovo, pričom nemajú nárok na finančnú kompenzáciu. 
Pozemky, ktoré ponúkli mestu sa nachádzajú pod kompostárňou v mestskej časti Bohatá, 
resp. v okolí studní pri Pavlovom dvore.  
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Návrh na uznesenie číslo 304/2008 - MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í 
s uzatvorením zámennej zmluvy o zámene nehnuteľností v k. ú. Bohatá, a to pozemku, E-
parcely č. 2204/7 – orná pôda o výmere 43 160 m2 vedenej v katastri nehnuteľností na 
liste vlastníctva č. 1576 vo vlastníctve Mesta Hurbanovo, ktorú nehnuteľnosť nadobudnú 
Peter Pastorek a manželka Táňa Pastoreková, bytom Nová Trstená 21, Hurbanovo, 
zámenou bez finančnej kompenzácie za nižšie uvedené nehnuteľnosti vo vlastníctve 
manželov Peter a Táňa Pastorekoví: 

- pozemok, E-parcela č. 2190/2 – trvalé trávne porasty o výmere 22 833 m2 v celosti 
vedená na liste vlastníctva č. 2173, 

- pozemok, E-parcela č. 2251/3 – orná pôda o výmere 3 128 m2 v celosti vedená na 
liste vlastníctva č. 275, 

- pozemok, E-parcela č. 2247/19 – orná pôda o výmere 10 838 m2 v celosti vedená na 
liste vlastníctva č. 2173, 

- pozemok, E-parcela č. 2247/21 – orná pôda o výmere 3 713 m2 v podiele ½ k celku 
vedená na liste vlastníctva č. 2081, 

ktoré nehnuteľnosti nadobudne Mesto Hurbanovo. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
        Za      11 
        Proti       0 
        Zdržal sa       0 
 
 
Návrh poradovníka na pridelenie bytov vo vlastníctve mesta v roku 2008. 
 
 Správu predkladá Georgína Radošická, predsedkyňa sociálnej, bytovej a zdravotnej 
komisie pri MZ v Hurbanove. 
 Písomná správa je priložená k zápisnici.  
 Do poradovníka boli zaradení iba tí uchádzači o nájomný byt, ktorí odovzdali všetky 
potrebné a požadované doklady pre posúdenie ich žiadosti a spĺňajú  kritéria predpísané 
všeobecne záväzným nariadením mesta.  
 
Návrh na uznesenie číslo 305/2008 - MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
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s c h v a ľ u j e 
predložený poradovník na pridelenie bytov vo vlastníctve mesta Hurbanovo v roku 2008. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
        Za      11 
        Proti       0 
        Zdržal sa       0 
 
Zadanie pre Územný plán zóny – Centrálnej mestskej zóny Hurbanovo )Konkolyho 
námestie). Správa o postupe obstarávania, podklad pre schválenie dokumentácie 
v mestskom zastupiteľstve. 
 
 Správu predkladá Ing. Ján Bahorec, vedúci oddelenia Regionálneho rozvoja MsÚ 
Hurbanovo. 
 Písomná správu je priložená k zápisnici. 
 
Návrh na uznesenie číslo 306/2008 - MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

1. konštatuje, že  
a/ Zadanie pre územný plán zóny Centrálnej mestskej zóny Hurbanovo (Konkolyho 
námestie) bolo po dobu viac ako 30 dní vyvesené na úradnej tabuli mesta a bolo 
prerokované s dotknutými orgánmi štátnej správy, samosprávy, právnickými a fyzickými 
osobami  v súlade s ustanovením § 20 Stavebného zákona.  
b/ Akceptované pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy 
a právnických a fyzických osôb sú zapracované v Zadaní pre Územný plán zóny 
Centrálnej mestskej zóny Hurbanovo (Konkolyho námestie), resp. bude sa k nim 
prihliadať v rámci spracovania ďalších stupňov územnoplánovacej dokumentácie. 
c/ Krajský stavebný úrad v Nitre po prerokovaní a vyhodnotení pripomienkového konania  
Zadanie posúdil a vydal k nemu súhlasné stanovisko podľa § 20 ods. 5) a 6) Stavebného 
zákona listom č. KSÚNR 2008-818 zo dňa 4. 7. 2008 v ktorom konštatuje, že obsah 
Zadania a postup jeho obstarávania a prerokovania je v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi a v súlade so záväznou časťou vyššieho stupňa územnoplánovacej 
dokumentácie – t. j. ÚPN mesta Hurbanovo.  
Zároveň odporúča Mestskému zastupiteľstvo Hurbanovo Zadanie schváliť. 

2. S ú h l a s í 
S vyhodnotením pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy, 



 
Zápisnica z 19. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 

konaného dňa 24. 7. 2008 
- 31 - 

 
právnických a fyzických osôb k návrhu Zadania pre Územný plán zóny Centrálnej 
mestskej zóny Hurbanovo  (Konkolyho námestie). 

3. S c h v a ľ u j e 
Zadanie pre Územný plán zóny Centrálnej mestskej zóny Hurbanovo (Konkolyho 
námestie) podľa § 20 ods. 7 písm. c/ Stavebného zákona 

4. p o v e r u j e 
Ing. Jána Bahoreca, vedúceho oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ v Hurbanove 
zabezpečovaním a koordinovaním prípravy – vypracovania návrhu Územného plánu zóny 
Centrálnej memstskej zóny Hurbanovo (Konkolyho námestie) v súlade so schváleným 
Zadaním. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
        Za      11 
        Proti       0 
        Zdržal sa       0 
 
 
Zadanie pre Územný plán zóny – Rekreačno oddychová zóna Bagrovisko 
Hurbanovo. Správa o postupe obstarávania. Poklad pre schválenie dokumentácie 
v mestskom zastupiteľstve.  
 
 Správu predkladá Ing. Ján Bahorec, vedúci oddelenia Regionálneho rozvoja MsÚ 
v Hurbanove. 
 Písomná správa je prílohou zápisnice. 
 
Návrh na uznesenie číslo 307/2008 – MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

1. konštatuje, že  
a/ Zadanie pre územný plán zóny Rekreačno-oddychovej zóny Bagrovisko – Hurbanovo 
bolo po dobu viac ako 30 dní vyvesené na úradnej tabuli mesta a bolo prerokované 
s dotknutými orgánmi štátnej správy, samosprávy, právnickými a fyzickými osobami 
v súlade s ustanovením § 20 Stavebného zákona. 
b/ Akceptované pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy 
a právnických a fyzických osôb sú zapracované v Zadaní pre Územný plán zóny 
Rekreačno-oddychovej zóny Bagrovisko – Hurbanovo, resp. bude sa k nim prihliadať 
v rámci spracovania ďalších stupňov územnoplánovacej dokumentácie.  
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c/ Krajský stavebný úrad v Nitre po prerokovaní, vyhodnotení pripomienkového konania 
Zadanie posúdil  a vydal k nemu súhlasné stanovisko podľa § 20 ods. 5/ a 6/ Stavebného 
zákona listom KSUNR-2008-819 zo dňa 4. 7. 2008 v ktorom konštatuje, že obsah Zadania 
a postup jeho obstarávania a prerokovania je v súlade s príslušnými právnymi predpismi 
a v súlade so záväznou časťou vyššieho stupňa územnoplánovacej dokumentácie – t. j. 
ÚPN mesta Hurbanovo. 
Zároveň odporúča Mestskému zastupiteľstvo Hurbanovo Zadanie schváliť.  

2. S ú h l a s í 
s vyhodnotením pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy, 
právnických a fyzických osôb k návrhu Zadania pre územný plán zóny Rekreačno-
oddychovej zóny Bagrovisko - Hurbanovo. 

3. S c h v a ľ u j e 
Zadanie pre Územný plán zóny Rekreačno-oddychovej zóny Bagrovisko – Hurbanovo 
podľa § 20 ods. 7/ písm. c/ Stavebného zákona 

4. P o v e r u j e 
Ing. Jána Bahoreca, vedúceho oddelenia Regionálneho rozvoja MsÚ Hurbanovo 
zabezpečovaním a koordinovaním prípravy – vypracovania návrhu Územného plánu zóny 
Rekreačno – oddychovej zóny Bagrovisko – Hurbanovo v súlade so schváleným Zadaním. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
        Za      11 
        Proti       0 
        Zdržal sa       0 
  
Marta Becková, Veronika Pastoreková, Sandra Pastoreková, bytom Kostolná 21, 
Hurbanovo – pridelenie bytu. 
 Správu predkladá Georgína Radošická, predsedníčka komisie sociálnej, bytovej 
a zdravotníctva pri MZ v Hurbanove. 
 Pani poslankyňa Radošická po obdržaní  oznámenia zo dňa 21. 7. 2008 o uvoľnení 
3 izbového bytu vo vlastníctve mesta ku dňu 31. 7. 2008, navrhuje tento  prideliť Marte 
Beckovej, Veronike Pastorekovej a Sandre Pastorekovej, ktoré sú poradovníka na 
pridelenie bytov vo vlastníctva mesta Hurbanovo na 1. mieste.   
 
Návrh na uznesenie číslo 308/2008 – MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e 
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pridelenie trojizbového nájomného  bytu vo vlastníctve Mesta Hurbanovo na ul. 
Sládkovičovej 36/2, v súlade s predloženým poradovníkom pre Martu Beckovú, Veronike 
Pastorekovej a Sandre Pastorekovej, bytom Kostolná 21 Hurbanovo,  ktoré sú 
v poradovníku na pridelenie bytov vo vlastníctve mesta v roku 2008 na 1. mieste.    
 
K bodu č. 10 
Diskusia 
 V rámci diskusie vystúpila primátorka mesta JUDr. Zemková, informovala 
prítomných poslancov ako i občanov mesta s úlohami, ktoré čakajú na doriešenie  a ktoré 
požadujú občania. Medzi naliehavé úlohy patrí  aj požiadavka občanov mestskej časti  
Nová Trstená, ktorí žiadajú  vyhotoviť  nový asfaltový koberec na miestnu komunikáciu 
v tejto časti mesta. 
 Občania Zeleného Hája žiadajú opraviť prístupovú cestu k miestnemu cintorínu, 
vyhotoviť závetrie k domu smútku a dom smútku vybaviť s elektrifikáciu cintorínskeho 
zvona. Uvedené požiadavky podľa možnosti bude treba zapracovať do rozpočtu  mesta na 
rok 2009. 
 
K bodu č. 11 
Záver 
 
 Nakoľko program 19. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove 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:   Ladislav Fekete 
 
     Mgr. László Deme 
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