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Zápisnica
z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,
ktoré sa konalo dňa 30. 10. 2008
Rokovanie 21. 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.
Neprítomní – ospravedlnení:
Mgr. Peter Červenák
Ing. Attila Szolgay
Ďalší prítomní : Ing. Adriana Kasášová, prednostka MsÚ
Ing. Rudolf Stračiak, hlavný kontrolór mesta
Ing. Edita Gogolová, vedúca finančného oddelenia MsÚ
Ing. Zoltán Veres, vedúci správneho oddelenia MsÚ
Ing. Ján Bahorec, vedúci oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ
Marián Botoš, poverený náčelník MsP
Mgr. Roland Hulko, oddelenie životného prostredia MsÚ
Ing. Roman Krajniak, Heineken, a. s. Slovensko
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. Návrh na zloženie inventarizačných komisií pre riadnu ročnú inventarizáciu
majetku mesta v roku 2008
5. Návrh na rozšírenie stavu mestských policajtov
6. Návrh na zmenu rozpočtu Domova penzión pre dôchodcov a Domova dôchodcov
v Hurbanove
7. Návrh na zvýšenie kapacity Domova penzión pre dôchodcov a Domova
dôchodcov v Hurbanove
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8. Návrh na pridelenie finančných prostriedkov pre Domov penzión pre dôchodcov
a Domov dôchodcov v Hurbanove
9. Diskusia
10. Záver
Primátorka mesta JUDr. Margita Zemková požiadala prítomných o rozšírenie
programu o nasledovné body:
- odpredaj plynovodu – Hurbanovo – Vinohrady, 24 b. j. a 2 x 9 b. j. do vlastníctva
SPP, a. s. Bratislava
- návrh na pridelenie nájomného bytu II. kategórie pre rodinu Szelídovú.
Pán poslanec Kecskés navrhol z programu rokovania vynechať bod 5/ - návrh na
rozšírenie stavu mestských policajtov, v bode rôznom vynechať návrh Mariána Honzu,
Čakany 156 o uzatvorenie zámennej zmluvy. Žiadal doplniť program rokovania - o návrh
na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo a pridelenie finančných
prostriedkov na rekonštrukciu časti pavilónu „C“ Základnej školy s materskou školou
Árpáda Fesztyho s vyučovacím jazykom maďarským v Hurbanove.
Za upravený program rokovania poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali
nasledovne:
Mgr. Deme, Ing. Hegyi, p. Kecskés
za
Dr. Keszeg, p. Radošická, Ing. Š. Szolgay,
Mgr. Veszelei
proti
p. Fekete, p. Žigová
zdržal sa hlasovania

7

0
2

Program rokovania 21. zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 30. 10. 2008 bol
poslancami mestského zastupiteľstva schválený so zmenami ktoré predložila primátorka
mesta JUDr. Margita Zemková a pán Kecskés predseda finančnej komisie pri MZ.
K bodu 1/
Primátorka
a zapisovateľky.
Návrhová komisia :

mesta

predložila

návrh

na

zloženie

Mgr. Gyula V e s z e l e i
Miklós K e c s k é s

pracovných

komisií
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Dr. Gabriella K e s z e g

Mandátová komisia :

Anna Ž i g o v á
Mgr. Ladislav D e m e
Ing. Štefan S z o l g a y

Overovatelia :

Georgína R a d o š i c k á
Ing. Zoltán H e g y i

Zapisovateľka :

Zuzana Kardhordóová

Navrhnuté zloženie pracovných komisií bolo poslancami mestského zastupiteľstva
schválené.
Pred oficiálnou časťou programu rokovania mestského zastupiteľstva JUDr.
Margita Zemková, primátorka mesta odovzdala slovo Ing. Romanovi Krajniakovi,
manažérovi pre vonkajšie vzťahy firmy Heineken Slovakia, a. s. aby odovzdal
symbolické šeky 10 úspešným uchádzačom o finančné prostriedky. Heineken Slovakia,
a. s. v spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou podporila projekty na zlepšenie
života v meste Hurbanovo, prostredníctvom grantového programu „Tu sme doma“
a rozdelila takmer 1 mil. Sk nasledovným úspešným uchádzačom:
-

Zdravie je jediná hodnota uznaná všetkými – chráňme si ho
Škôlkar malý - nech je zdravý
Oáza oddychu – Pihenıhely
Zábava a oddych v zdravej oáze
Mobilné dopravné ihrisko
Náučný turistický chodník
Trieda v prírode
Multifunkčné plážové ihrisko
Park kultúry a oddychu Hurbanovo
Zeleň na sídliskách

K bodu 2/ - Interpelácia

100 tis. Sk
100 tis. Sk
100 tis. Sk
100 tis. Sk
58 tis. Sk
100 tis. Sk
80 tis. Sk
82 tis. Sk
90 tis. Sk
90 tis. Sk

Zápisnica z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,
konaného dňa 30. 10. 2008
-4-

V rámci interpelácie pani primátorka odpovedala na dotazy z predchádzajúceho
zasadnutia.
Do interpelácie sa prihlásila p. Žigová, ktorá mala dotaz ohľadne prístupu mesta ku
konateľke MsBP a ĽP v Hurbanove, ktorá nesplnila ukladaciu časť uznesenia MZ,
v ďalšom žiadala prešetriť územie v časti mesta Aba kde je vytvorená divoká skládka
železného šrotu.
Pán poslanec Kecskés – mal dotaz čo spôsobuje nepríjemný zápach v meste
v poslednom období na ktorý sa sťažujú obyvatelia mesta.
Pani poslankyňa Radošická – na Železničnej ulici medzi dvomi stĺpmi je spadnutý
kábel, žiada previesť opravu spadnutého kábla kompetentnými zainteresovanými
a odstránenie odpadu pri Konkolyho kaplnke v Hurbanove.
Na odznelé pripomienky v rámci interpelácii odpovedali pani primátorka JUDr.
Zemková, Ing. Stračiak, hlavný kontrolór mesta a Mgr. Hulko, vedúci oddelenia
životného prostredia MsÚ v Hurbanove.
K bodu 3/
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva.
Kontrolu uznesení previedla JUDr. Margita Zemková, primátorka mesta.
Na 20. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, konaného dňa 4. 9. 2008 boli
prijaté uznesenia č. 309/2008 – MZ až 347/2008 – MZ.
Ukladaciu časť mali uznesenia č. 328/2008 a 329/2008.
Uznesenie číslo 328/2008 – MZ – ukladá Ing. Jánovi Bahorecovi, vedúcemu oddelenia
regionálneho rozvoja MsÚ v Hurbanove, zabezpečiť vypracovanie rozpočtov na garáže,
prístupovú cestu a verejné osvetlenie na sídlisku Stred.
Termín splnenia tohto uznesenia nebol schválený, úloha je v štádiu riešenia.
Uznesenie číslo 329/2008 – MZ – ukladá Ing. Jánovi Bahorecovi, vedúcemu oddelenia
regionálneho rozvoja MsÚ v Hurbanove, zabezpečiť vypracovanie rozpočtu garáží na
pozemku parc. č. 1410/1 v kat. území Bohatá (sídlisko Vinohrady) podľa predloženého
návrhu.
Termín splnenia tohto uznesenia nebol schválený, úloha je v štádiu riešenia.
K bodu 4/
Návrh na zloženie inventarizačných komisií pre riadnu ročnú inventarizáciu
majetku mesta v roku 2008.
Predkladá Ing. Edita Gogolová, vedúca finančného oddelenia MsÚ.
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Materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Gogolová – v krátkosti oboznámila prítomných poslancov MZ s návrhom na
zloženie inventarizačných komisií pre riadnu ročnú inventarizáciu majetku mesta v roku
2008. Prítomní poslanci nemali žiadne pripomienky.
Finančná komisia pri mestskom zastupiteľstve súhlasí s predloženým návrhom na
zloženie inventarizačných komisií pre riadnu ročnú inventarizáciu majetku mesta v roku
2008.
Návrh na uznesenie č. 348/2008 - MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
a/ s c h v a ľ u j e
1. ústrednú inventarizačnú komisiu
2. dielčie inventarizačné komisie
v súlade s predloženým návrhom.
b/ u k l a d á
1. dielčim inventarizačným komisiám vykonať riadnu ročnú inventarizáciu k 31. 12. 2008
v súlade so zákonom o účtovníctve a spracované materiály odovzdať ústrednej
inventarizačnej komisii do 15. 1. 2009
2. ústrednej inventarizačnej komisii predložiť mestskému zastupiteľstvu správu o ročnej
inventarizácii vykonanej k 31. 12. 2008 v rámci záverečného účtu mesta.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo :
Mgr. Deme, p. Fekete, Ing. Hegyi, p. Kecskés
Dr. Keszeg, p. Radošická, Ing. Š. Szolgay,
Mgr. Veszelei, p. Žigová

za

9

proti
zdržali sa hlasovania

0
0

K bodu 5/
Návrh na zmenu rozpočtu Domova penzión pre dôchodcov a Domova dôchodcov
v Hurbanove.
Predkladá Mgr. Renáta Šuláková, riaditeľka DPD a DD v Hurbanove.
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice.
DPD a DD v Hurbanove žiada o súhlas na zmenu rozpočtu, čiže presun finančných
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prostriedkov bežných výdavkov na investičné výdavky v sume 17 000,- Sk.
Presun finančných prostriedkov je potrebný z dôvodu nákupu konvektomatu do
kuchyne zariadenia, ktoré výška činí 140 000,- Sk s DPH. V záujme efektívneho využitia
štátnej dotácie kapitálových výdavkov žiadajú žiadosti vyhovieť.
Finančná komisia pri mestskom zastupiteľstve súhlasí s preklasifikovaním
finančných prostriedkov z bežných na kapitálové.
Návrh na uznesenie č. 349/2008 - MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
súhlasí
s presunom vlastných finančných prostriedkov z bežných výdavkov na investičné v sume
17 tis. Sk.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo :
Mgr. Deme, p. Fekete, Ing. Hegyi, p. Kecskés
Dr. Keszeg, p. Radošická, Ing. Š. Szolgay,
Mgr. Veszelei, p. Žigová

za

9

proti
zdržali sa hlasovania

0
0

K bodu č. 6
Návrh na zvýšenie kapacity Domova penzión pre dôchodcov a Domova dôchodcov
v Hurbanove.
Správu predkladá Mgr. Renáta Šuláková, riaditeľka DPD a DD v Hurbanove.
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice.
DPD a DD v Hurbanove požiadalo MZ o súhlas na zvýšenie počtu kapacity zariadenia
z počtu 73 obyvateľov na 77. Kapacitu zariadenia navrhujú zvýšiť na oddelení mobilných
obyvateľov a to o 4 lôžka. Týmto by sa kapacita mobilného oddelenia zvýšila na 52
lôžok. Celková kapacita zariadenia by bola 77 lôžok.
Finančná komisia pri MZ v Hurbanove súhlasí so zvýšením kapacity zariadenia.
Návrh na uznesenie číslo 350/2008 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
súhlasí
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so zvýšením počtu kapacity Domova penzión pre dôchodcov a Domova dôchodcov, so
sídlom Sládkovičova 30, Hurbanovo z počtu obyvateľov 73 na 77 obyvateľov.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo :
Mgr. Deme, p. Fekete, Ing. Hegyi, p. Kecskés
Dr. Keszeg, p. Radošická, Ing. Š. Szolgay,
Mgr. Veszelei, p. Žigová

za

9

proti
zdržali sa hlasovania

0
0

K bodu 8
Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov pre Domov penzión pre dôchodcov
a domov dôchodcov v Hurbanove.
Správu predkladá Mgr. Renáta Šuláková, riaditeľka DPD a DD v Hurbanove.
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice.
DPD a DD v Hurbanove žiada pridelenie finančných prostriedkov za účelom
zariadenia nových bytových priestorov. Na zariadenie jednej bytovej miestnosti je
potrebných cca 20 000 – 25 000,- Sk. Jedná sa o základné vybavenie obytnej miestnosti –
posteľ, skriňa (malá i veľká), stôl, 2 stoličky. V prípade zariadenia 4 miestností sa jedná
o finančnú čiastku 80 000 – 100 000,- Sk.
Finančná komisia pri MZ v Hurbanove súhlasí s pridelením finančných prostriedkov vo
výške 80 tis. Sk.
Návrh na uznesenie č. 351/2008 - MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
schvaľuje
finančný príspevok pre Domov penzión pre dôchodcov a Domov dôchodcov v Hurbanove
vo výške 80 000,- Sk na základné vybavenie novým nábytkom 4 obytných miestností.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo :
Mgr. Deme, p. Fekete, Ing. Hegyi, p. Kecskés
Dr. Keszeg, p. Radošická, Ing. Š. Szolgay,
Mgr. Veszelei, p. Žigová

za

9

proti

0
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zdržali sa hlasovania

0

K bodu 9/
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Hurbanovo.
Správu predkladá Miklós Kecskés, poslanec mestského zastupiteľstva.
Šesťročné funkčné obdobie hlavného kontrolóra mesta vyprší dňom 3. 1. 2009.
Z uvedených dôvodov je nutné vyhlásiť voľbu hlavného kontrolóra v súlade so zákonom
o obecnom zriadení. Vyhlásenie voľby, spôsob voľby a volenie hlavného kontrolóra je
kompetenciou mestského zastupiteľstva. Z toho titulu dáva návrh na nasledovné
uznesenie:
Návrh na uznesenie č. 352/2008 - MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
1. vyhlasuje
voľbu hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo na deň 11. decembra 2008 o 17.00 hod.
2. ustanovuje
spôsob voľby hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo verejným hlasovaním
3. schvaľuje
a/ náležitosti prihlášky nasledovne:
- osobné údaje kandidáta
- písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa § 7 ods. 1 a 2
zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
b/ prílohy, ktoré je potrebné priložiť k prihláške:
- úradne overený doklad o dosiahnutom vzdelaní (ukončené minimálne úplne
stredné vzdelanie)
- profesijný životopis
- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
4. ukladá
Ing. Adriane Kasášovej, prednostke Mestského úradu v Hurbanove
vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo v súlade s bodmi 1 až 3 tohto
uznesenia zverejniť na úradnej tabuli Mesta, na webovej stránke Mesta ako aj a pozvať
potencionálnych uchádzačov na zasadnutie MZ na voľbu hlavného kontrolóra na deň 11.
decembra 2008.
Termín: 31. októbra 2008
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Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:
Mgr. Deme, Ing. Hegyi, p. Kecskés, Dr. Keszeg,
Ing. Š. Szolgay, p. Radošická, Mgr. Veszelei

za
proti
zdržal sa

p. Fekete, p. Žigová

7
0
2

K bodu 10
Rôzne
Úprava uznesenia
Správu predkladá Ing. Ján Bahorec, vedúci oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ
v Hurbanove.
Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 330/2008 – MZ zo dňa 4. 9. 2008 schválilo
predloženie žiadosti o finančný príspevok na projekt „Hurbanovo, rozšírenie kanalizácie
stoky D, E, F, G, H, J“.
Podľa výsledkov finančnej analýzy celková výška oprávnených prostriedkov je
214 711 124,- Sk. Z uvedenej čiastky by mesto spolufinancovalo náklady 12 971 910,- Sk
čo predstavuje 6,04156 % z oprávnených nákladov.
Finančná komisia pri MZ v Hurbanove na svojom zasadnutí dňa 28. 10. 2008 súhlasila
s návrhom na spolufinancovanie projektu týkajúceho sa rozšírenia kanalizácie na území
mesta.
Návrh na uznesenie číslo 353/2008 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
mení
znenie bodu c) uznesenia č. 330/2008 – MZ z 20. zasadnutia MZ v Hurbanove z 4. 9.
2008 nasledovne:
c) spolufinancovanie projektu „Hurbanovo, rozšírenie kanalizácie, stoky D, E, F, G,
H, J“ z celkových oprávnených výdavkov projektu 214 711 124,- Sk (s DPH) príspevok
6,04156 % v hodnote 12 971 910,- Sk (s DPH) z prostriedkov úveru.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:
Mgr. Deme, p. Fekete, Ing. Hegyi, p. Kecskés
Dr. Keszeg, p. Radošická, Ing. Š. Szolgay,
Mgr. Veszelei, p. Žigová

za

9
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proti
zdržali sa hlasovania

0
0

Zvýšenie bezpečnosti chodcov na štátnej ceste č. I/64
Správu predkladá Ing. Ján Bahorec, vedúci oddelenia Regionálneho rozvoja MsÚ
v Hurbanove.
Písomná správa je prílohou zápisnice.
Mesto Hurbanovo sa v spolupráci s komisiou verejného poriadku a dopravy snaží riešiť
dopravnú situáciu v meste, ako aj zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti chodcov na štátnej
ceste I/64. Najfrekventovanejšími úsekmi je štátna cesta v km 14,338 pri križovaní
s ulicou Športovou a v km 14,755 pri križovaní s ulicou Konkolyho. Na základe
požiadaviek obyvateľov mesta sa pristúpilo ešte v roku 2007 k jednaniam so zástupcami
správcu štátnej cesty so SSC Bratislava za účasti dopravného inšpektora pre cestnú
premávku a zástupcov Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
v Nitre.
Po vzájomnej dohode sa dohodlo na vytvorení zvýšených stredových a postranných
ostrovčekov s vytvorením chodníkov (podobne ako pri OD Lidl). Vypracovala sa
projektová dokumentácia na stavbu „Hurbanovo, štátna cesta č. I/64 – zvýšenie
bezpečnosti chodcov na priechodoch“. Po jednaniach a ponuke spolupráce správca štátnej
cesty I/64 SSC Bratislava zrealizuje stavbu s rozpočtovým nákladom 1 250 tis. Sk. Mesto
Hurbanovo by na stavbu malo prispieť finančnými prostriedkami vo výške max. 250 tis.
Sk.
Pán poslanec Fekete, predseda komisie verejného poriadku a dopravy pri MZ v
Hurbanove zdôraznil nutnosť zvýšenia bezpečnosti chodcov na štátnej ceste I/64
a uviedol, že táto otázka bola predmetom jednania tejto komisie už v roku 2007.
Pán poslanec Kecskés, žiadal odročenie tohto bodu programu MZ z dôvodu, že sa jedná
o závažný problém, ktorý sa nedá
vyriešiť na dnešnom zasadnutí mestského
zastupiteľstva. Tento problém navrhuje dať na širokú diskusia občanov mesta. Pani
Radošická mala dotaz na riešenie vchodov do dvorov občanov na uvedených častiach
ulice Komárňanskej. Pán poslanec Ing. Hegyi nesúhlasí s predloženým riešením.
Na návrh pána poslanca Kecskésa, bol tento odročený, s čím prítomný poslanci
mestského zastupiteľstva jednohlasne súhlasili.
Železnice Slovenskej republiky – návrh zmluvy č. 803 383 005 – 6 – 08 o budúcej
zmluve o zriadení vecného bremena.
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Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci správneho oddelenia MsÚ v Hurbanove.
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice.
Mesto Hurbanovo pripravuje realizáciu stavby „ Hurbanovo rozšírenie kanalizácie,
stoky D, E, F, G, H, J“. Pre predmetnú stavbu je vydané právoplatné stavebné povolenie.
Plánovaná stavba križuje železničnú trať v katastrálnom území Bohatá na parcele č. 485/1
vedenej na LV č. 727 vo vlastníctve SR – Železnice Slovenskej republiky
a v katastrálnom území Hurbanovo na parcele č. 2521/25, pre ktorú v katastri
nehnuteľností nie je evidovaný právny stav. Vlastník pozemku v katastrálnom území
Bohatá, parcely č. 485/1 doručil na mestský úrad Hurbanovo návrh Zmluvy o budúcej
zmluve o zriadení vecného bremena k uvedenému pozemku v prospech budúceho
oprávneného z vecného bremena Mesta Hurbanovo. Návrh zmluvy o zriadení vecného
bremena je prílohou predkladaného materiálu.
Finančná komisia pri mestskom zastupiteľstve v Hurbanove súhlasí s uzatvorením zmluvy
o zriadením vecného bremena, ak sa jedná len o jednorázovú platbu.
Komisia výstavby, regionálneho rozvoja a podnikateľská pri MZ v Hurbanove súhlasí s
návrhom zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.
Návrh na uznesenie číslo 354/2008 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
súhlasí
s uzatvorením Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k nehnuteľnosti
v katastrálnom území Bohatá vedenej v katastri nehnuteľností na Správe katastra
v Komárne na liste vlastníctva č. 727, pozemku, parcele č. 485/1 – zastavaná plocha
o výmere 46 405 m2 v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena: Mesta
Hurbanovo za podmienok uvedených v návrhu zmluvy. Presná špecifikácia predmetu
budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena a jednorázovej finančnej náhrady za
zriadenie vecného bremena bude vymedzená na základe geometrického plánu skutočne
zrealizovaných stavebných objektov.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:
Mgr. Deme, p. Fekete, Ing. Hegyi, p. Kecskés
Dr. Keszeg, p. Radošická, Ing. Š. Szolgay,
Mgr. Veszelei, p. Žigová

za

9

proti
zdržali sa hlasovania

0
0
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Základná škola Hurbanovo, Námestie Konkoly – Thege 2 – žiadosť o finančnú
pomoc na zakúpenie kníh do školskej knižnice.
Správa predkladá Mgr. Marta Kováčová, riaditeľka školy.
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice.
Riaditeľstvo Základnej školy v Hurbanove, Námestie Konkolyho – Thege 2
požiadalo o finančnú pomoc vo výške 30 000,- Sk na zakúpenie kníh do školskej knižnice
pri príležitosti 85. výročia vzniku školy. Novými titulmi by chceli upútať záujem žiakov
o čítanie kníh a tak zlepšiť čitateľskú gramotnosť žiakov a rozvíjať slovnú zásobu.
Finančná komisia pri mestskom zastupiteľstva v Hurbanove súhlasí s poskytnutím
príspevku vo výške 30 tis. Sk na zakúpenie kníh do školskej knižnice pre Základnú školu
Hurbanovo, Námestie Konkolyho – Thege 2.
Návrh na uznesenie číslo 355/2008 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
schvaľuje
finančný príspevok pre Základnú školu Hurbanovo, Námestie Konkolyho – Thege 2 vo
výške 30 000,- Sk na zakúpenie kníh do školskej knižnice.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:
Mgr. Deme, p. Fekete, Ing. Hegyi, p. Kecskés
Dr. Keszeg, p. Radošická, Ing. Š. Szolgay,
Mgr. Veszelei, p. Žigová

za

9

proti
zdržali sa hlasovania

0
0

Základná škola Hurbanovo, Námestie Konkolyho – Thege 2 – žiadosť o finančnú
pomoc na usporiadanie osláv 85. výročia vzniku slovenskej školy.
Správu predkladá Mgr. Marta Kováčová, riaditeľka školy.
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice.
Riaditeľstvo ZŠ Hurbanovo, Námestie Konkolyho – Thege 2 požiadalo Mesto Hurbanovo
o finančnú pomoc vo výške 120 000,- Sk na usporiadanie dôstojnej slávnosti ktorá sa
uskutoční dňa 12. 12. 2008 pri príležitosti 85. výročia vzniku slovenskej školy a vydania
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Pamätnice k tomuto výročiu v meste. Finančné prostriedky sú potrebné na prípravu
slávnostnej pedagogickej rady so všetkými žijúcimi pedagógmi školy v meste, ktorí učili
na škole, slávnostnej akadémie s prizvaním významných absolventov školy, hostí
z Ministerstva školstva SR a Krajského školského úradu v Nitre a na recepciu pre
zúčastnených hostí.
Prítomní poslanci udelili slovo Mgr. Marte Kováčovej, riaditeľke školy, aby sa vyjadrila
k predkladanej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku.
Pani poslankyňa Žigová navrhla, aby poslanci svoje odmeny za dnešné zasadnutie
darovali na uvedený účel.
Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
schvaľuje
finančný príspevok pre Základnú školu Hurbanovo, Námestie Konkoly- Thege 2 vo výške
120 tis. Sk na krytie výdavkov spojených s usporiadaním osláv 85. výročia vzniku
slovenskej školy.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:
p. Fekete, p. Žigová

Za

2

proti

0

Mgr. Deme, Ing. Hegyi, p. Kecskés, Dr. Keszeg,
p. Radošická, Ing. Š. Szolgay, Mgr. Veszelei
zdržal sa

7

Návrh na uznesenie mesta poslancami mestského zastupiteľstva nebol prijatý.
Návrh na uznesenie finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Hurbanove:
Návrh na uznesenie číslo 356/2008 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
súhlasí
s poskytnutím finančného príspevku vo výške 20 tis. Sk pre Základnú školu Hurbanovo,
Námestie Konkolyho – Thege 2 Hurbanovo na vydanie Pamätnice k 85. výročiu vzniku
slovenskej školy v Hurbanove.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:

Zápisnica z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,
konaného dňa 30. 10. 2008
- 14 -

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

za

7

proti
zdržal sa

2
0

Ing. Alfonz Kádek, Komárňanská 33, Hurbanovo – žiadosť o súhlas s umiestnením
inžinierskych sietí.
Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci správneho oddelenia MsÚ v Hurbanove.
Písomná správu tvorí prílohu zápisnice.
Pán Ing. Alfonz Kádek, trvale bytom Komárňanská 33, Hurbanovo požiadal
v žiadosti zo dňa 14. 10. 2008 Mesto Hurbanovo o povolenie umiestnenia inžinierskych
sietí na mestských pozemkoch za účelom vytvorenia obytnej zóny na pozemkoch vo
vlastníctve rodiny Kádekovej. Jedná sa o umiestnenie kanalizačnej vetvy na pozemku,
parcele č. 1373/1, 1376 kat. územie Hurbanovo a o umiestnenie plynového potrubia na
pozemku, parcele č. 1765/2 kat. územie Hurbanovo, ktoré pozemky sú vedené na LV č.
2376 vo vlastníctve Mesta Hurbanovo.
Finančná komisia pri MZ v Hurbanove a komisia výstavby, regionálneho rozvoja
a podnikateľská pri MZ v Hurbanove doporučujú udeliť súhlas v súlade s podanou
žiadosťou.
Návrh na uznesenie číslo 357/2008 - MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
súhlasí
s tým, aby Ing. Alfonz Kádek, bytom Komárňanská 33, Hurbanovo, stavebník stavby
„HURBANOVO, nový stavebný obvod „Ing. Kádek“ vybudoval na mestských
pozemkoch vedených v katastri nehnuteľností na Správe katastra v Komárne na liste
vlastníctva č. 2376, parcelách č. 1373/1, 1376, resp. 1765/2 v katastrálnom území
Hurbanovo inžinierske siete: tlakovú kanalizačnú vetvu s napojením na existujúcu
prečerpávaciu stanicu na Športovej ulici, resp. plynové potrubie s napojením na existujúci
STL plynovod na Výskumníckej ulici.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:
Mgr. Deme, p. Fekete, Ing. Hegyi, p. Kecskés
Dr. Keszeg, p. Radošická, Ing. Š. Szolgay,
Mgr. Veszelei, p. Žigová

za

9

proti
zdržali sa hlasovania

0
0
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ReKunst, s. r. o., Pavlov Dvor 9, Hurbanovo – žiadosť o súhlas s vybudovaním cesty.
Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci správneho oddelenia MsÚ v Hurbanove.
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice.
Spoločnosť ReKunst, s. r. o., so sídlom Pavlov Dvor 9, Hurbanovo, plánuje vytvorenie
areálu „Industrial Park – Pavlov Dvor“ na vlastných pozemkoch. K uskutočneniu
uvedeného projektu je potrebné vyriešiť prístup s napojením na štátnu cestu I/64. Podľa
v súčasnosti platnej legislatívy a príslušných noriem prístup k plánovanému areálu je
možné zabezpečiť len napojením na existujúci kruhový objazd v priemyselnom parku
v mestskej časti Bohatá. Za týmto účelom bol vytvorený medzi areálom Nuritech, s. r. o.
a štátnou cestou voľný pás o šírke 25 m v súlade so smerným územným plánom mesta.
Grafické znázornenie je prílohou predkladaného materiálu.
Finančná komisia pri MZ v Hurbanove a komisia výstavby, regionálneho rozvoja
a podnikateľská pri MZ v Hurbanove doporučujú udeliť súhlas v súlade s podanou
žiadosťou.
Návrh na uznesenie číslo 358/2008 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
súhlasí
s tým, aby spoločnosť ReKunst, s. r. o. so sídlom Pavlov Dvor 9, Hurbanovo vybudovala
prístupovú komunikáciu k plánovanému areálu „Industrial Park – Pavlov Dvor“ na
mestských pozemkoch (viď priloženú grafickú prílohu), a to:
LV č. 907, parcely registra „C“:
- č. parcely 2092/5 – ostatné plochy o výmere 5 867 m2
- časť parcely č. 2092/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 546 m2
LV č. 1632, parcely registra „E“::
- časť parcely č. 2162/15 – ostatné plochy o výmere 1 313 m2
- časť parcely č. 2163 – orná pôda o výmere 2 543 m2
LV č. 1576, parcela registra „E“:
- časť parcely č. 2162/16 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 905 m2.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:
Mgr. Deme, p. Fekete, Ing. Hegyi, p. Kecskés
Dr. Keszeg, p. Radošická, Ing. Š. Szolgay,
Mgr. Veszelei, p. Žigová

za

9

proti
zdržali sa hlasovania

0
0
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Jozef Kender, bytom Vodná 830/6, Imeľ – žiadosť o odkúpenie pozemku.
Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci správneho oddelenia MsÚ v Hurbanove.
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice.
Manželia Jozef Kender a Monika Kenderová, rod. Pastoreková, bytom Vodná 830/6, Imeľ,
požiadali Mesto Hurbanovo o odpredaj nasledovných nehnuteľností v k. ú. Bohatá:
LV č. 907, vlastnícky podiel 1/1 k celku:
pozemok, parcela č. 401 – ostatná plocha o výmere 15 m2 v celosti
LV č. 2231, vlastnícky podiel 7/8 k celku:
pozemok, parcela č. 397/1 – zastavaná plocha o výmere 4 989 m2, ktorej výmera bola
geometrickým plánom č. 36531171-102/2005 zo dňa 7.11.2005 znížená z pôvodnej
výmery 5 157 m2
LV č. 2232, vlastnícky podiel 1/2 k celku:
pozemok, parcela č. 397/2 – zastavaná plocha o výmere 238 m2
pozemok, parcela č. 397/3 – zastavaná plocha o výmere 210 m2
pozemok, parcela č. 403 – zastavaná plocha o výmere 953 m2
pozemok, parcela č. 407/1 – zastavaná plocha o výmere 8 802 m2, ktorej výmera bola
geometrickým plánom č. 36531171-102/2005 zo dňa 7. 11. 2005 znížená z pôvodnej
výmery 10 359 m2
pozemok, parcela č. 407/2 – zastavaná plocha o výmere 35 m2
pozemok, parcela č. 407/3 – zastavaná plocha o výmere 77 m2
pozemok, parcela č. 407/4 – zastavaná plocha o výmere 545 m2
pozemok, parcela č. 407/5 – zastavaná plocha o výmere 257 m2
pozemok, parcela č. 407/6 – zastavaná plocha o výmere 470 m2
pozemok, parcela č. 407/7 – zastavaná plocha o výmere 81 m2
pozemok, parcela č. 408 – zastavaná plocha o výmere 88 m2
pozemok, parcela č. 409 – zastavaná plocha o výmere 181 m2
pozemok, parcela č. 410 – zastavaná plocha o výmere 371 m2
pozemok, parcela č. 411 – zastavaná plocha o výmere 1 137 m2
pozemok, parcela č. 412 – zastavaná plocha o výmere 1 330 m2
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove vo svojom uznesení č. 90/2007-MZ zo dňa 14. 6.
2007 udelilo súhlas k odpredaju nehnuteľnosti v k. ú. Bohatá vyššie uvedených pozemkov
v bývalom areáli Poľnohospodárskeho družstva v Bohatej do vlastníctva p. Jozefa
Kendera, bytom Vodná 830/6, Imeľ za kúpnu cenu 150,-Sk/m2. S uvedenou sumou
žiadatelia pozemku toho času nesúhlasili a v žiadosti zo dňa 25. 3. 2008 požiadali mestské
zastupiteľstvo o zníženie kúpnej ceny. Na nasledovnom zasadnutí mestského
zastupiteľstvo bolo uznesením č. 283/2008-MZ zo dňa 17. 4. 2008 zrušené uznesenie č.
90/2007-MZ zo dňa 14. 6. 2007 a uložila sa úloha uzatvorenia nájomnej zmluvy o užívaní
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pozemkov spätne na 1 rok za cenu nájmu 10,-Sk/m2 na rok.
Finančná komisia pri MZ v Hurbanove žiada zistiť, či pán Kender zaplatil výšku
nájomného v súlade s uznesením MZ číslo 238/2008 – MZ zo dňa 17. 4. 2008, ak
nezaplatil nesúhlasí s odpredajom pozemkov.
Pán Ing. Veres – pán Kender zaplatil výšku nájomného v súlade s uznesením MZ dňa 30.
októbra 2008.
Návrh na uznesenie číslo 359/20078 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
súhlasí
s odpredajom nasledovných nehnuteľností v k. ú. Bohatá do vlastníctva manželov Jozef
Kender a Monika Kenderová, rod. Pastoreková, bytom Vodná 830/6, Imeľ:
LV č. 907, vlastnícky podiel 1/1 k celku:
pozemok, parcela č. 401 – ostatná plocha o výmere 15 m2 v celosti LV č. 2231, vlastnícky
podiel 7/8 k celku:
pozemok, parcela č. 397/1 – zastavaná plocha o výmere 4 989 m2, ktorej výmera bola
geometrickým plánom č. 36531171-102/2005 zo dňa 7. 11. 2005 znížená z pôvodnej
výmery 5 157 m2
LV č. 2232, vlastnícky podiel 1/2 k celku:
pozemok, parcela č. 397/2 – zastavaná plocha o výmere 238 m2
pozemok, parcela č. 397/3 – zastavaná plocha o výmere 210 m2
pozemok, parcela č. 403 – zastavaná plocha o výmere 953 m2
pozemok, parcela č. 407/1 – zastavaná plocha o výmere 8 802 m2, ktorej výmera bola
geometrickým plánom č. 36531171-102/2005 zo dňa 7. 11. 2005 znížená z pôvodnej
výmery 10 359 m2
pozemok, parcela č. 407/2 – zastavaná plocha o výmere 35 m2
pozemok, parcela č. 407/3 – zastavaná plocha o výmere 77 m2
pozemok, parcela č. 407/4 – zastavaná plocha o výmere 545 m2
pozemok, parcela č. 407/5 – zastavaná plocha o výmere 257 m2
pozemok, parcela č. 407/6 – zastavaná plocha o výmere 470 m2
pozemok, parcela č. 407/7 – zastavaná plocha o výmere 81 m2
pozemok, parcela č. 408 – zastavaná plocha o výmere 88 m2
pozemok, parcela č. 409 – zastavaná plocha o výmere 181 m2
pozemok, parcela č. 410 – zastavaná plocha o výmere 371 m2
pozemok, parcela č. 411 – zastavaná plocha o výmere 1 137 m2
pozemok, parcela č. 412 – zastavaná plocha o výmere 1 330 m2
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za kúpnu cenu 150,-Sk/m2 (4,98 EUR/m2) za podmienky, že žiadatelia zabezpečia
písomné vyhlásenie druhého spoluvlastníka zapísaného na LV č. 2231 a 2232 pre
katastrálne územie Bohatá o vzdaní sa predkupného práva k predmetným pozemkom.
Poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradia kupujúci.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:
Mgr. Deme, p. Fekete, Ing. Hegyi, p. Kecskés
Dr. Keszeg, p. Radošická, Ing. Š. Szolgay,
Mgr. Veszelei, p. Žigová

za

9

proti
zdržali sa hlasovania

0
0

Gertrúda Seifertová, Komenského 8, Hurbanovo, Sabína Seifertová, Komenského 8,
Hurbanovo, Ing. Gertrúda Franková Seifertová, Iža 687 - žiadosť o odpredaj
pozemku.
Správu predkladá Ing. Zoltán veres, vedúci správneho oddelenia MsÚ v Hurbanove.
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice.
Zákonní dedičia po nebohom Nándorovi Seifertovi požiadali Mesto Hurbanovo
o odpredaj pozemku pod stavbou garáže, pre ktorú vydalo stavebné povolenie bývalý
MsNV v Hurbanove, odbor výstavby, komunálneho hospodárstva, služieb a obchodu pod
č. Výst. 1231/83 zo dňa 29. 11. 1983. Predmetnú garáž, ktorá do dnešného dňa nebola
skolaudovaná, vybudovali manželia Nándor a Gertrúda Seifertoví na pozemku v kat.
území Hurbanovo, parcele č. 2788 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2.
Menovaný Nándor Seifert zomrel v roku 2003. Jeho dedičmi podľa Osvedčenia
o dedičstve 5D/35/2004 zo dňa 9. 6. 2004 sú žiadatelia, ktorí mienia odkúpením pozemku
vyriešiť právo užívania k pozemku.
Finančná komisia pri Mestskom zastupiteľstve v Hurbanove súhlasí s odpredajom
pozemku podľa predloženej žiadosti.

Návrh na uznesenie číslo 360/2008 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
súhlasí
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s odpredajom nehnuteľnosti v katastrálnom území Hurbanovo vedenej v katastri
nehnuteľností na Správe katastra v Komárne na liste vlastníctva č. 2376, pozemku, parcely
č. 2788 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 do podielového spoluvlastníctva
Gertrúdy Seifertovej, rod. Červenkovej, trvale bytom Komenského 1894/8, Hurbanovo
v podiele 4/6 k celku, Ing. Gertrúdy Frankovej, rod. Seifertovej, trvale bytom Iža 687
v podiele 1/6 k celku a Sabíny Seifertovej, trvale bytom Komenského 1894/8, Hurbanovo
za kúpnu cenu v podiele 1/6 k celku za kúpnu cenu 150,-Sk/m2 (4,98 EUR/m2). Náklady
spojené s prevodom nehnuteľnosti hradia kupujúci.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:
Mgr. Deme, p. Fekete, Ing. Hegyi, p. Kecskés
Dr. Keszeg, p. Radošická, Ing. Š. Szolgay,
Mgr. Veszelei, p. Žigová

za

9

proti
zdržali sa hlasovania

0
0

Róbert Puškáš, Športová 36, Hurbanovo – žiadosť o pridelenie pozemku do
prenájmu.
Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci správneho oddelenia MsÚ v Hurbanove.
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice.
Finančná komisia pri MZ v Hurbanove súhlasí s pridelením žiadaného pozemku do
prenájmu.
Návrh na uznesenie číslo 361/2008 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
súhlasí
s uzatvorením nájomnej zmluvy o nájme pozemku v katastrálnom území Hurbanovo,
parcely č. 1462 – záhrady o výmere 94 m2 so žiadateľom Róbert Puškáš, bytom Športová
36, Hurbanovo za účelom užívania záhrady pre vlastné potreby. Nájomná cena sa
stanovuje v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Hurbanovo – čl. III, ods. 5,
písm. c) vo výške 1,-Sk/m2 na rok ( 0,03 EUR/m2 na rok ). Doba nájmu 4 roky, a to od 1.
1. 2009.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:
Mgr. Deme, p. Fekete, Ing. Hegyi, p. Kecskés
Dr. Keszeg, p. Radošická, Ing. Š. Szolgay,
Mgr. Veszelei, p. Žigová

za

9

proti

0
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zdržali sa hlasovania

0

Denisa Hrušecká, Družstevná 84, Pribeta – žiadosť o pridelenie pozemku do
prenájmu.
Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci správneho oddelenia MsÚ v Hurbanove.
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice.
Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 32/2007-MZ zo dňa 1. 2. 2007
bol schválený prenájom pozemkov pod drevenými dočasnými stavbami pri bytovom dome
na ulici Slobody v Hurbanove. Toho času požiadal o prenájom pozemku o výmere 44 m2
z parcely č. 488 v katastrálnom území Hurbanovo aj pán Csaba Lévai, toho času bytom
Slobody 14, Hurbanovo, pripravenú nájomnú zmluvu však nepodpísal. Následne svoj byt
predal do vlastníctva žiadateľky, Denisy Hrušeckej, bytom Družstevná 84, Pribeta.
Z uvedeného dôvodu predkladáme pred mestské zastupiteľstvo nasledovný návrh na
uznesenie:
Finančná komisia pri MZ a komisia výstavby, regionálneho rozvoja a podnikateľská pri
MZ v Hurbanove súhlasí s pridelením pozemku do prenájmu pre žiadateľku.
Návrh na uznesenie číslo 362/2008 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
súhlasí
1. so zrušením tej časti uznesenia č. 32/2007-MZ zo dňa 1. 2. 2007, ktorá sa vzťahuje na
Csabu Lévaiho, toho času bytom Slobody 14, Hurbanovo.
2. s uzatvorením nájomnej zmluvy s novým vlastníkom bytu na adrese Slobody 14,
Hurbanovo, s Denisou Hrušeckou, bytom Družstevná 84, Pribeta o nájme pozemku
o výmere 44 m2 z pozemku v katastrálnom území Hurbanovo, parcely č. 488 – zastavané
plochy a nádvoria o výmere 1569 m2. Nájomná cena sa stanovuje v zmysle Zásad
hospodárenia s majetkom mesta Hurbanovo, čl. III, ods. 5, písm. b) vo výške 3,-Sk/m2 na
rok ( 0,10 EUR/m2 na rok ). Doba nájmu 4 roky od 1. 12. 2008.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:
Mgr. Deme, p. Fekete, Ing. Hegyi, p. Kecskés
Dr. Keszeg, p. Radošická, Ing. Š. Szolgay,
Mgr. Veszelei, p. Žigová

za

9

proti
zdržali sa hlasovania

0
0
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František Hamran, Tichá 2, Hurbanovo
Róbert Valent, Vék 2070/15, Hurbanovo
žiadosti o pridelenie pozemku do prenájmu
Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci správneho oddelenia MsÚ v Hurbanove.
Písomná správu tvorí prílohu zápisnice.
Komisia výstavby, regionálneho rozvoja a podnikateľská pri MZ v Hurbanove nesúhlasí
s prenájmom pozemku pre umiestnenie garáže.
Pán poslanec Kecskés - Finančná komisia pri MZ v Hurbanove doporučuje prerokovanie
týchto žiadostí odročiť a možnosť osadenia ďalších garáží prejednať s obyvateľmi
bytovky na Tichej ulici ešte v tomto roku.
S návrhom pána poslanca Kecskésa na odročenia žiadosti na osadenie ďalších garáží na
Tichej ulici prítomní poslanci mestského zastupiteľstva jednohlasne súhlasili.
Štatistický úrad Slovenskej republiky – pracovisko ŠÚ SR v Nitre, Rázusova 9, Nitra
– žiadosť o súhlas Mesta Hurbanovo s používaním erbu Mesta Hurbanovo.
Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci správneho oddelenia MsÚ v Hurbanove.
Písomná žiadosť SŠÚ – pracovisko ŠÚ SR v Nitre tvorí prílohu zápisnice.
Návrh na uznesenie číslo 363/2008 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
súhlasí
s použitím erbu Mesta Hurbanovo v publikácii „Mestá Nitrianskeho kraja 2007, 2008,
2009“ pre Štatistický úrad Slovenskej republiky – pracovisko ŠÚ SR v Nitre, Rázusova 9,
Nitra.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:
Mgr. Deme, p. Fekete, Ing. Hegyi, p. Kecskés
Dr. Keszeg, p. Radošická, Ing. Š. Szolgay,
Mgr. Veszelei, p. Žigová

za

9

proti
zdržali sa hlasovania

0
0

Odpredaj plynovodu
Správu predkladá Ing. Ján Bahorec, vedúci oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ
v Hurbanove.
Písomná správu tvorí prílohu zápisnice.
Mesto Hurbanovo v roku 2005 zrealizovalo na Sládkovičovej ulici v Hurbanove výstavbu
24 b. j. a v roku 2008 firma Prospect, s. r. o. Nové Zámky výstavbu 9 b. j.. Ich
neoddeliteľnou súčasťou je plynovod vybudovaný v dvoch etapách a to pre 24 b. j.
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potrubie D 90 o dĺžke 82,5 m a pre 9 b. j. potrubie D 90 o dĺžke 63,5 m. Po realizácii sa po
vzájomnej dohode plynovod odpredáva do vlastníctva SPP, a. s. Bratislava.
Návrh na uznesenie číslo 364/2008 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
súhlasí
s predajom plynárenských zariadení – plynovodu D 90 o dĺžke 82,5 m a 63,5 m a prípojok
D 40 o dĺžke 13,29 vybudovaného v rámci stavby „Predĺženie STL plynovodu Hurbanovo
– Vinohrady, 24 b. j. a 2 x 9 b. j.“ ktoré boli realizované na pozemku parc. č. 1445/5
katastrálne územie Bohatá a povolené užívať rozhodnutiami č. 1015/2008 – OŠ,
262/2008-6 KR zo dňa 27. 8. 2008 a 592/2005 – OŠ, 131/2005 – 6 KR zo dňa 29. 6. 2005.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:
Mgr. Deme, p. Fekete, Ing. Hegyi, p. Kecskés
Dr. Keszeg, p. Radošická, Ing. Š. Szolgay,
Mgr. Veszelei, p. Žigová

za

9

proti
zdržali sa hlasovania

0
0

Pridelenie bytu II. kategórie mimo poradovníka pre rodinu Szelídovú.
Správu predkladá Georgína Radošická, predsedníčka sociálnej, bytovej a zdravotnej
komisie pri MZ v Hurbanove.
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice.
Komisia sociálna , bytová a zdravotníctva pri MZ v Hurbanove sa už aj v roku 2007
sa zaoberala naliehavým bytovým problémom rodiny Szelídovej. Táto rodina býva
v dome patriacom Slovenským železniciam. Železnice SR vyzvali rodinu na opustenie
domu. Ide o päťčlennú rodinu, otec je zamestnaný, matka je na materskej dovolenke. Deti
riadne chodia do školy. V zozname uchádzačov na pridelenie bytu sú evidovaní od 1. 8.
2006 ale nakoľko príjem rodiny je nižší ako 1,3 násobok životného minima na jedného
člena rodiny do poradovníka sa nedostali.
Na Šáradskej ulici č. 24/3 Hurbanovo je uvoľnený 1 jednoizbový byt II. kategórie.
Režijné náklady tohto bytu by rodina bola schopná splácať. Z toho dôvodu komisia
sociálna, bytová a zdravotná pri MZ v Hurbanove navrhuje v tomto prípade udeliť
výnimku a voľný byt prideliť Deziderovi Szelídovi a Anite Szelídovej mimo poradovníka.
Jedná sa o prechodné riešenie naliehavého bytového problému.
Návrh na uznesenie číslo 365/2008 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
súhlasí

Zápisnica z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,
konaného dňa 30. 10. 2008
- 23 -

s pridelením nájomného bytu II. kategórie na adrese Hurbanovo, Šáradská 24/3 Deziderovi
Szelídovi a Anete Szelídovej, trvale bytom v Hurbanove, Dolnopeterská 3.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:
Mgr. Deme, p. Fekete, Ing. Hegyi, p. Kecskés
Dr. Keszeg, p. Radošická, Ing. Š. Szolgay,
Mgr. Veszelei, p. Žigová

za

9

proti
zdržali sa hlasovania

0
0

Základná škola s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím jazykom
maďarským, Športová ul. 7, Hurbanovo – návrh na poskytnutie finančných
príspevkov na rekonštrukciu časti pavilónu „C“.
Správu predkladal pán poslanec Miklós Kecskés.
Základná škola s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím jazykom maďarským,
Športová ulica 7, podala 2 žiadosti v júni t. r. na poskytnutie finančného príspevku na
športové ihrisko a na opravu pavilónu „C“ na Mesto Hurbanovo aj na Krajský školský
úrad v Nitre. Doteraz im neboli poskytnuté finančné prostriedky pre tieto účely. Zdôraznil
nutnosť rekonštrukcie pavilónu „C“ vzhľadom na havarijný stav sociálnych miestností.
Návrh na uznesenie číslo 366/2008 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
1/ s ú h l a s í
s rekonštrukciou časti pavilónu „C“ Základnej školy s materskou školou Árpáda Fesztyho
s vyučovacím jazykom maďarským
2/ u k l a d á
a/ Ing. Edite Gogolovej, vedúcej finančného oddelenia MsÚ v Hurbanove,
previesť z účtu Mesta na účet Základnej školy s materskou školou Á. Fesztyho
s vyučovacím jazykom maďarským sumu 530 000,- Sk
termín: 3. 11. 2008
b/ túto zmenu rozpočtu zapracovať do rozpočtu mesta
termín: najbližšie riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva
c/ riaditeľovi Základnej školy s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím
jazykom maďarským v Hurbanove zabezpečiť:
- vypracovanie rozpočtu na rekonštrukčné práce
- v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v súlade s § 102 so zadaním zákazky s nízkou hodnotou osloviť
potencionálnych dodávateľov na základe výkazu a výmeru z vypracovaného
rozpočtu a rozhodnúť podľa najvýhodnejšej ponuky.
Termín: ihneď
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Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:
Mgr. Deme, p. Fekete, Ing. Hegyi, p. Kecskés
Dr. Keszeg, p. Radošická, Ing. Š. Szolgay,
Mgr. Veszelei, p. Žigová

za

9

proti
zdržali sa hlasovania

0
0

K bodu 10
Diskusia
V rámci diskusie vystúpila primátorka mesta JUDr. Zemková, zhodnotila 2 roky jej
pôsobenia vo funkcii primátorky mesta. Zdôraznila nutnosť zvolať mimoriadne
zasadnutie mestského zastupiteľstva ohľadom priemyselného parku z dôvodu, že nebolo
možné získať povolenie na zmenu projektu stavby zo strany SARIA a že neboli
záujemcovia na prenajímanie pozemkov v priemyselnom parku. Touto cestou vyzvala
poslancov mestského zastupiteľstva na plnenie svojich úloh a svojich zamestnancov na
zodpovednú príprava materiálu na mimoriadne zasadnutie MZ.
Pani poslankyňa Žigová vo svojom vystúpení oslovila prítomných poslancov na
odsúhlasenie príspevku pre Základnú školu na námestí Konkolyho – Thege v Hurbanove
pri príležitosti 85. výročia vzniku školy. Pán poslanec Mgr. Veszelei poďakoval
dodávateľom za kvalitné prevedenie opravy povrchu vozovky Pivovarskej ulice
v Hurbanove. Pán Botoš, poverený náčelník Mestskej polície v Hurbanove vyjadril svoje
sklamanie a nespokojnosť s odročením žiadosti na zvýšenie počtu členov mestskej
polície.
Poslanci mestského zastupiteľstva v rámci diskusie odmietli dať súhlas na vystúpenie
občana pána Romana Ostružlíka.
K bodu 12
Záver
Nakoľko program zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove bol vyčerpaný,
primátorka mesta JUDr. Margita Zemková, poďakovala prítomným za účasť
a zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončila.

JUDr. Margita Zemková
primátorka mesta

Overovatelia:

Ing. Adriana Kasášová
prednostka úradu

Georgína Radošická

Ing. Zoltán Hegyi
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