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Zápisnica
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,
ktoré sa konalo dňa 29. 1. 2009
Rokovanie 24. 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.

Ďalší prítomní : Ing. Adriana Kasášová, prednostka MsÚ
Ladislav Basternák, 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
Primátorka mesta JUDr. Margita Zemková predložila program rokovania.
Program rokovania :
1. Zahájenie, schválenie pracovných komisií a zapisovateľky
2. Interpelácia
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
4. Spolufinancovanie Mesta Hurbanovo na realizácii stavieb: „Rekonštrukcia
domu smútku v Hurbanove“ a „Materská škola v Hurbanove – odstránenie
havarijného stavu obvodových konštrukcií“
5. Výstavba inžinierskych sietí v priemyselnom parku - návrh
6. Návrh na odsúhlasenie prenájmu pozemkov v priemyselnom parku pre
spoločnosti SolarLand2, s. r. o. a HIT design, s. r. o.
7. Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov – Súkromné centrum
špeciálnopedagogického poradenstva, Komárňanská 42, Hurbanovo
8. Návrh na schválenie jednorázových dávok v hmotnej núdzi
9. Návrh rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Hurbanovo na roky 2009,
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2010 a 2011
10. Stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo k návrhu rozpočtu Mesta
Hurbanovo na roky 2009, 2010 a 2011
11. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo na
obdobie 1. polrok 2009
12. Zmena a doplnky č. 1/2008 ÚPN mesta Hurbanovo - návrh
13. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hurbanovo, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN mesta Hurbanovo č. 72 schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva
v Hurbanove č. 115/2007 – MZ zo dňa 13. 9. 2007 o záväzných častiach
územného plánu mesta Hurbanovo a ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien
a doplnkov č. 1/2008 Územného plánu mesta Hurbanovo
14. Rôzne
15. Diskusia
16. Záver
Pán poslanec Kecskés, žiadal zaradiť do programu rokovania mestského zastupiteľstva
bod:
- Návrh na schválenie nového člena do finančnej komisie Mestského zastupiteľstva
v Hurbanove.
Za doplnený program rokovania poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali
nasledovne:
Mgr. Červenák, Mgr. Deme, p. Fekete Ing. Hegyi,
p. Kecskés, PaedDr. Keszeg, p. Radošická,
Ing. A. Szolgay, Ing. Š. Szolgay, Mgr. Veszelei,
p. Žigová

za
proti
zdržal sa

11
0
0

Program rokovania 24. zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 29. 1. 2009 bol
poslancami mestského zastupiteľstva jednohlasne schválený.
K bodu 1/
Zahájenie, schválenie pracovných komisií a zapisovateľky
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Primátorka mesta JUDr. Margita Zemková predložila návrh na zloženie
pracovných komisií a zapisovateľky.
Návrhová komisia :

Mgr. Peter Červenák
Miklós Kecskés
Anna Žigová

Mandátová komisia :

Mgr. László Deme
Ing. Zoltán Hegyi
Georgína Radošická

Overovatelia :

Ing. Štefan Szolgay
Mgr. Gyula Veszelei

Zapisovateľka :

Zuzana Kardhordóová

Navrhnuté zloženie pracovných komisií bolo poslancami mestského zastupiteľstva
schválené.

K bodu 2/
Interpelácia
V rámci interpelácie vystúpil pán poslanec Kecskés, ktorý sa dotazoval na
vydraženú budovu Klenbovej pivnice na Športovej ulici, na platenie nájmu za užívanie
budovy a ako pokračujú práce na tomto objekte. V ďalšom mal dotaz na pána Ing. Jána
Bahorca, vedúceho oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ v Hurbanove na používanie
nového posypového vozidla. Žiadal zabezpečenie odchytu túlavých psov, ktorí
ohrozujú bezpečnosť obyvateľov mesta a previesť kontrolu VZN o dani za psa.
Na interpeláciu pána poslanca Kecskésa, Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia
MsÚ v Hurbanove informoval prítomných, že práce na objekte klenbovej pivnice
pokračujú, o platení nájmu za uvedený objekt podá informáciu na najbližšom
zasadnutí mestského zastupiteľstva.
Ing. Bahorec, vedúci oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ Hurbanovo na dotaz
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pána poslanca Kecskésa odpovedal, že počas kalamity bol nasadený aj nový a aj starý
posypový voz, cesty a chodníky boli udržiavané.
Poverený náčelník mestskej polície pán Marián Botoš reagoval na interpeláciu
ohľadne odchytu túlavých psov, informoval poslancov, že sú zákonom určené
podmienky o starostlivosť o odchytených psov, ktoré mesto momentálne nevie
zabezpečiť, útulky ich taktiež nemôžu prijať lebo sú preplnené.
Pani primátorka JUDr. Zemková hovorila o tom, že mesto problematike
túlavých psov venuje veľkú pozornosť, je to celoslovenský problém.
Pani poslankyňa Radošická mala dotaz na možnosť vybudovania prechodu pre
chodcov pred Daňovým úradom na Komárňanskej ulici v Hurbanove.
Pani primátorka informovala o tom, že prechody pre chodcov sa riešili v rámci
mesta v predchádzajúcom období, prešetrí požiadavku pani poslankyne a na najbližšom
zasadnutí MZ podá informáciu.
K bodu 3
Kontrola plnenia uznesení
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice.
Kontrolu plnenia uznesení previedla pani primátorka JUDr. Margita Zemková.
Na 23. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, konaného dňa 11.
decembra 2008 boli prijaté uznesenia od č. 369/2008 – MZ do 412/2008 – MZ, t. j.
celkom 43 uznesení.
Ukladaciu časť mali uznesenia číslo 369/2008 – MZ a číslo 395/2008 – MZ.
Uznesenie číslo 369/2008 – MZ ukladá
Ing. Adriane Kasášovej , prednostke Mestského úradu v Hurbanove pripraviť pracovnú
zmluvu s hlavným kontrolórom a predložiť na podpis primátorke Mesta Hurbanovo
podľa § 18a ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
Toto uznesenie bolo splnené, prednostka MsÚ v Hurbanove, Ing. Kasášová pripravila
pracovnú zmluvu novozvolenému hlavnému kontrolórovi mesta pánovi Ladislavovi
Basternákovi a primátorka Mesta Hurbanovo JUDr. Margita Zemková podpísala
pracovnú zmluvu podľa § 18a ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Uznesenie číslo 395/2008 – MZ ukladá Ing. Jánovi Bahorecovi, vedúcemu oddelenia
regionálneho rozvoja MsÚ v Hurbanove aby „Prevádzkový poriadok pohrebiska Mestské cintoríny v Hurbanove“ bol zverejnené aj v maďarskom jazyku.
Toto uznesenie dňa 27. januára 2009 bolo splnené – „Prevádzkový poriadok pohrebiska
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– Mestské cintoríny v Hurbanove“ bol zverejnený aj v maďarskom jazyku na
informačnej tabuli na cintoríne v Hurbanove. V mestských častiach bude prevádzkový
poriadok vyvesený po vyhotovení nových informačných tabúľ.

K bodu 4/
Spolufinancovanie Mesta Hurbanovo na realizáciu stavieb: „Rekonštrukcia domu
smútku v Hurbanove“ a „Materská škola v Hurbanove – odstránenie havarijného
stavu obvodových konštrukcií“.
Správu predkladá Ing. Ján Bahorec, vedúci oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ
v Hurbanove.
Písomná správa je prílohou zápisnice.
Mesto Hurbanovo požiadalo Ministerstvo financií SR o dotáciu na stavby:
„Rekonštrukcia domu smútku v Hurbanove – zastrešenie„ a „Materská škola
v Hurbanove – odstránenie havarijného stavu obvodových konštrukcií“.
Na základe uznesenia vlády SR č. 832/2008 zo dňa 19. 11. 2008 Ministerstvo financií
SR vyhovelo našej požiadavke a poskytlo dotáciu vo výške 2.500.000,-Sk - 82.984,80
€.
Dotácia je účelovo určená na financovanie kapitálových výdavkov v členení na opravu
domu smútku v sume 1.700.000,- Sk – 56.429,66 € a na opravu materskej školy v sume
800.000,- Sk – 26.555,14 €.
1. Rekonštrukcia domu smútku v Hurbanove – zastrešenie
celkové rozpočtové náklady
99.547,01 € 2.998.953,22 Sk
dotácia
56.429,66 € 1.700.000,- Sk
dofinancovanie
43.117,35 € 1.298.953,20 Sk
2. Materská škola v Hurbanove – odstránenie havarijného stavu obvodových konštrukcií
celkové rozpočtové náklady
29.380,53 € 885.117,88 Sk
dotácia
26.555,14 € 800.000,- Sk
dofinancovanie
2.825,40 €
85.117,88 Sk.
Ing. Bahorec, vedúci oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ v Hurbanovo informoval
poslancov o tom, že v zmysle zákona a verejnom obstarávaní na uvedené stavby bol
vypísaný konkurz na verejné obstarávanie.
Finančná komisia mestského zastupiteľstva na svojom zasadnutí dňa 28. januára
2009 prerokovala predložený materiál. Doporučuje uskutočniť výber dodávateľov prác
formou verejnej súťaže, pričom členmi výberovej komisie by mali byť aj poslanci a až
po schválení vybranej ponuky v mestskom zastupiteľstve sa pustiť do realizácie stavieb.

Zápisnica z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,
konaného dňa 29. 1. 2009
-6-

Pán Ladislav Basternák, hlavný kontrolór mesta povedal, že podľa zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení majú poslanci mestského zastupiteľstva právo
žiadať a uzniesť sa na tom, aby sa poslanci mestského zastupiteľstva zúčastňovali
verejných súťaží.
Návrh na uznesenie číslo 413/2009 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
súhlasí
1/ s finančnou spoluúčasťou na „Rekonštrukcia domu smútku v Hurbanove – zastrešenie„ vo výške 43.117,35 € (1.298.953,20).
2/ s finančnou spoluúčasťou na „Materská škola v Hurbanove – odstránenie havarijného stavu obvodových konštrukcií“ vo výške 2.825,40 € (85.117,88 Sk)
3/ so zriadením výberovej komisie na vyhodnotenie najvýhodnejších cenových ponúk
v zložení:
Ing. Ján Bahorec, vedúci oddelenia regionálního rozvoja MsÚ v Hurbanove
Mgr. Peter Červenák, poslanec mestského zastupitelstva v Hurbanove
Miklós Kecskés, poslanec mestského zastupitelstva v Hurbanove,
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:
Mgr. Červenák, Mgr. Deme, p. Fekete,
p. Kecskés, Dr. Keszeg, p. Radošická,
Ing. A. Szolgay, Ing. Š. Szolgay,
Mgr. Veszelei, p. Žigová
Ing. Hegyi

za
proti
zdržal sa

10
0
1

K bodu 5
Výstavba inžinierskych sietí v priemyselnom parku – návrh
Správu predkladá Ing. Ján Bahorec, vedúci oddelenia regionálního rozvoja MsÚ
v Hurbanovo.
Písomná správa je prílohou zápisnice.
Mesto Hurbanovo v roku 2008 ukončilo výstavbu inžinierskych sietí v priemyselnom
parku v celkovej hodnote 13.592.596,50 Sk s dotáciou vo výške 12.912.966 Sk.
K plneniu funkcie priemyselného parku bolo jeho základnú vybavenosť potrebné
dobudovať podľa požiadaviek SARIA (sprostredkovateľ dotácie cez MH SR)
rozšírením resp. predĺžením inžinierskych sietí podľa projektovej dokumentácie
vypracovanej spoločnosťou Aquaplan s.r.o., Komárno.
V prílohe sa predkladajú rozpočtové náklady podľa jednotlivých stavebných objektov,
vypracované na základe skutočného zamerania stavby a výkazu výmer.
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Pán poslanec Kecskés predseda finančnej komisie pri MZ v Hurbanove informoval
prítomných o tom, že členovia finančnej komisie rozobrali problematiku výstavby
inžinierskych sietí v areáli priemyselného praku a konštatovali, že pri realizácii prác bol
porušený zákon NR SR č. 583/2004 z. Z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov, ako aj iné platné predpisy. Predložený
materiál finančná komisia berie na vedomie.
Pani primátorka mesta JUDr. Zemková touto cestou vyzvala na súčinnosť medzi
komisiami MZ a zamestnancami MsÚ v Hurbanove.
Návrh na uznesenie číslo 414/2009 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
1/ berie na vedomie
predložený materiál o výstavbe inžinierskych sietí v priemyselnom parku v Hurbanove
2/ konštatuje, že
bol porušený zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a že mestské zastupiteľstvo je nútené rozpočet na rok
2009 prispôsobiť danému stavu.
Z prítomných poslancov hlasovalo:
Mgr. Deme, p. Fekete, Ing. Hegyi,
p. Kecskés, Dr. Keszeg, p. Radošická,
Ing. A. Szolgay, Ing. Š. Szolgay
p. Fekete, p. Žigová, Mgr. Červenák

za
proti
zdržal sa

8
0
3

K bodu 6
Návrh na odsúhlasenie prenájmu pozemkov v priemyselnom parku pre spoločnosti
SolarLand2, s. r. o. a HIT desing, s. r. o.
Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci správneho oddelenia MsÚ v Hurbanove.
Písomné správy tvorí prílohu zápisnice.
Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 412/2008-MZ zo dňa 11. 12.
2008 bol daný súhlas mestského zastupiteľstva k uzatvoreniu Zmluvy o budúcej zmluve
o nájme pozemkov v k. ú. Bohatá, parcely č. 2092/11 – ostatná plocha o výmere 8 013
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m2, parcely č. 2092/15 – orná pôda o výmere 8 043 m2, parcely č. 2092/16 – orná pôda
o výmere 3 016 m2, parcely č. 2092/17 – orná pôda o výmere 5 062 m2, parcely č.
2092/18 – orná pôda o výmere 10 054 m2 a parcely č. 2092/19 – orná pôda o výmere
27 808 m2 so žiadateľom: SolarLand2, s. r. o. so sídlom Poludníková 7, Bratislava.
Mestský úrad v spolupráci so zástupcami žiadateľa vypracoval návrh nájomnej zmluvy
o dlhodobom prenájme nehnuteľností v k. ú. Bohatá, parcely č. 2092/15 – orná pôda
o výmere 8 043 m2, parcely č. 2092/16 – orná pôda o výmere 3 016 m2, parcely č.
2092/17 – orná pôda o výmere 5 062 m2, parcely č. 2092/18 – orná pôda o výmere
10 054 m2 a parcely č. 2092/19 – orná pôda o výmere 27 808 m2, ktorý návrh
predkladáme pred mestské zastupiteľstvo na schválenie.
Finančná komisia mestského zastupiteľstva v Hurbanove na svojom zasadnutí
dňa 28. januára 2009 súhlasila s uzatvorením nájomnej zmluvy podľa predloženého
návrhu s firmou SolarLand2, s. r. o. so sídlom Poludníková 7, Bratislava.
Návrh na uznesenie číslo 415/2009 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
súhlasí
s uzatvorením nájomnej zmluvy o nájme nehnuteľnosti v kat. území Bohatá, pozemku,
parcely č. 2092/15 – orná pôda o výmere 8 043 m2, parcely č. 2092/16 – orná pôda
o výmere 3 016 m2, parcely č. 2092/17 – orná pôda o výmere 5 062 m2, parcely č.
2092/18 – orná pôda o výmere 10 054 m2 a parcely č. 2092/19 – orná pôda o výmere
27 808 m2 so žiadateľom SolarLand2, s. r. o. so sídlom Poludníková 7, Bratislava podľa
predloženého návrhu zmluvy.
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
Mgr. Červenák

za
proti
zdržal sa

10
0
1

Spoločnosť HIT design, s. r. o. so sídlom Roľníckej školy 43, Komárno,
požiadala Mesto Hurbanovo o prenájom pozemku v kat. území Bohatá, parcely č.
2092/11 – ostatná plocha o výmere 8 013 m2, ktorý sa nachádza v priemyselnom parku
v mestskej časti Bohatá. Uvedená spoločnosť má záujem v predmetnej lokalite
vybudovať haly pre farmaceutický priemysel/trh a výrobu doplnkov výživy. Mestský
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úrad v spolupráci so zástupcami žiadateľa vypracoval návrh nájomnej zmluvy, ktorý
návrh predkladáme pred mestské zastupiteľstvo na prerokovanie.
Finančná komisia mestského zastupiteľstva v Hurbanove súhlasí s uzatvorením
nájomnej zmluvy podľa predloženého návrhu s firmou HIT design, s. r. o. Roľníckej
školy 43, Komárno.

Návrh na uznesenie číslo 416/2009 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
súhlasí
s uzatvorením nájomnej zmluvy o dlhodobom nájme nehnuteľnosti v kat. území Bohatá,
pozemku, parcely č. 2092/11 – ostatné plochy o výmere 8 013 m2 so žiadateľom HIT
design s. r. o. so sídlom Roľníckej školy 43, Komárno za účelom jej podnikateľského
využitia za podmienok uvedených v predloženom návrhu nájomnej zmluvy.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:
Mgr. Červenák, Mgr. Deme, p. Fekete,
Ing. Hegyi, p. Kecskés, Dr. Keszeg,
p. Radošická, Ing. A. Szolgay, Ing. Š. Szolgay,
Mgr. Veszelei, p. Žigová

za
proti
zdržal sa

11
0
0

K bodu 7
Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov – Súkromné centrum
špeciálnopedagogického poradenstva, Komárňanská 42, Hurbanovo.
Správu predkladá Mgr. Katarína Valachová, referentka pre školstvo MsÚ v Hurbanove.
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice.
Od 1.1. 2007 nastala zmena spôsobu financovania súkromných škôl a školských
zariadení. Na území mesta Hurbanovo sa nachádza jedno súkromné školské zariadenie –
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Komárňanská 42,
Hurbanovo ktorého zriaďovateľom je Mgr. Judit Matovic Mišák.
V zmysle § 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve v znení neskorších zmien a predpisov obec poskytuje na
základe žiadosti zriaďovateľa z finančných prostriedkov poukázaných podľa
osobitného predpisu – rozdeľovanie výnosu dane ( podielové dane )- dotácie na mzdy
a prevádzku zriaďovateľovi súkromného školského zariadenia. Zriaďovateľ
súkromného školského zariadenia, ktoré je zriadené na území obce, môže požiadať obec
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o dotáciu na dieťa alebo žiaka do 15 rokov veku na mzdy a prevádzku takých
základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení,
ktorých zriaďovateľom môže byť aj obec alebo krajský školský úrad.
V súlade s § 39a ods. 1 vyššie uvedeného zákona obec poskytuje na roky 2007
až 2009 zriaďovateľovi podľa § 6 ods. 12 písm. b) finančné prostriedky najmenej vo
výške 90% objemu finančných prostriedkov vypočítaných podľa osobitného predpisu.
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vypracovalo východiskové štatistické
údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2009, kde pre Hurbanovo bola pridelená
finančná čiastka na neštátne školstvo 35 150 €.
Finančná komisia mestského zastupiteľstva v Hurbanove na svojom zasadnutí
dňa 28. 1. 2009 súhlasila s pridelením finančných prostriedkov pre Súkromné centrum
špeciálno-pedagogického poradenstva v Hurbanove.
Návrh na uznesenie číslo 417/2009 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
schvaľuje
dotáciu Mesta Hurbanovo na rok 2009 pre Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva v Hurbanove - zriaďovateľ Mgr. Judit Matovic Mišák
– vo výške 35 150 eur ( 1 059 tis. Sk ).
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:
Mgr. Červenák, Mgr. Deme, p. Fekete,
Ing. Hegyi, p. Kecskés, Dr. Keszeg,
p. Radošická, Ing. A. Szolgay, Ing. Š. Szolgay,
Mgr. Veszelei, p. Žigová

za
proti
zdržal sa

11
0
0

K bodu č. 8
Návrh na schválenie jednorázových dávok v hmotnej núdzi.
Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci správneho oddelenia MsÚ v Hurbanove.
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Komárne oznámil listom zo dňa 18. 12.
2008 poberateľom peňažných príspevkov nadobudnutie účinnosti nového zákona č.
447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného
postihnutia.
Na základe tejto zmeny príspevok na kompenzáciu majú vyplácať mesačne
dozadu čo by znamenalo pre poberateľov, že príspevok v mesiaci január 2009 nebude
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vyplatený. Po rozhorčení poberateľov Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
pristúpilo k zmene vyplácania a určilo, že peňažný príspevok na opatrovanie patriaci za
mesiac január 2009 bude vyplatený v dvoch splátkach – 50 % predmetného peňažného
príspevku formou zálohy v januári 2009 a ďalších 50 % formou doúčtovania vo
februári. Táto zmena však so sebou priniesla to, že väčšina poberateľov spolu
s fyzickými osobami, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, sa ocitli v januári a vo
februári 2009 v hmotnej núdzi. Zároveň usmernilo poberateľov, že na základe zákona č.
599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi môžu požiadať príslušné samosprávy kde
majú trvalý pobyt podľa § 15 zákona o jednorazové dávky v hmotnej núdzi. Podľa
úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Komárne počet poberateľov, ktorých sa uvedená
zmena týka je v Hurbanove cca 150 osôb.
Komisia sociálna, bytová a zdravotná pri MZ v Hurbanove na svojom zasadnutí
dňa 15. 1. 2009 navrhla Mestskému zastupiteľstvu v Hurbanove vyčleniť finančné
prostriedky na tento účel a v prípade odsúhlasenia
MZ súhlasí s poskytnutím
jednorázovej dávky v hmotnej núdzi občanom, ktorí sa dostali do hmotnej núdze
z dôvodu zmeny systému vyplácania štátnych dávok v hmotnej núdzi. Dávka sa môže
poskytnúť občanovi, ktorý vydokladuje svoju žiadosť. Za úplnosť žiadostí a menný
zoznam žiadateľov je zodpovedný Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia MsÚ
v Hurbanove.
Finančná komisia MZ v Hurbanove doporučuje na stanovený účel použiť
finančnú čiastku vo výške 4 980 € (150 tis. Sk) tak, ako je uvedené v rozpočte.
Rozhodnutie o opodstatnenosti a výške príspevku pre žiadateľa má v kompetencii
sociálna komisia MZ.
Návrh na uznesenie číslo 418/2009 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
súhlasí
s použitím finančnej čiastky vo výške 4 980,- € (150 tis.- Sk) z rozpočtu Mesta
Hurbanovo na rok 2009 pre osoby, ktoré po účinnosti zákona č. 447/2008 Z. z.
o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia sa ocitnú
v hmotnej núdzi v mesiacoch január a február 2009. Pri poskytnutí jednorazovej dávky
v hmotnej núdzi sociálna, bytová a zdravotná komisia pri MZ v Hurbanove má
postupovať v zmysle zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a žiadosti
o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi vyhodnotiť individuálne tak ako je schválené
v rozpočte na rok 2009.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:
Mgr. Červenák, Mgr. Deme, p. Fekete,
Ing. Hegyi, p. Kecskés, Dr. Keszeg,
p. Radošická, Ing. A. Szolgay, Ing. Š. Szolgay,
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Mgr. Veszelei, p. Žigová

za
proti
zdržal sa

11
0
0

K bodu č.
Návrh rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Hurbanovo na roky 2009, 2010
a 2011.
Správu predkladá Ing. Edita Gogolová, vedúca finančného oddelenia MsÚ
v Hurbanove.
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice.
Návrh rozpočtu mesta Hurbanovo na roky 2009, 2010 a 2011 bol prerokovaný na
23. zasadnutí MZ v Hurbanove dňa 11. 12. 2008, ale nebol prijatý.
Z toho dôvodu sa na rokovanie predkladá nový návrh rozpočtu mesta na roky
2009, 2010 a 2011, ktorý je doplnený a rozšírený na základe požiadaviek FK a ďalších
informácií o prijatých dotáciach o výške podielových daní, o ďalších investičných
a neinvestičných aktivitách a pod.
Celková výška rozpočtu na rok 2009 predstavuje 6 323 510 € (190 587 tis. Sk).
Súčasťou rozpočtu v zmysle zákona sú aj zámery a ciele, ktoré bude mesto realizovať
z výdavkov. Uvedené zámery, ciele a merateľné ukazovatele predstavujú rozsiahly
materiál, ktorý je na internetovej stránke mesta.
Podrobný rozpis všetkých príjmových a výdavkových položiek podľa rozpočtovej
klasifikácie a v programovej štruktúre je súčasťou predložených materiálov.
Finančná komisia MZ v Hurbanove na svojom zasadnutí dňa 28. 1. 2009
konštatovala, že rozpočet je doplnený na základe požiadaviek z minulého zasadnutia
komisie.
Členovia finančnej komisie požadujú, aby čerpanie financií uvedených na
položke: verejná správa – odmeny a mestská polícia – odmeny sa uskutočnilo až po ich
schválení v mestskom zastupiteľstve (napr. posledné zasadnutie MZ pred polročným
vyplácaním odmien). Pri mestskej polícii finančná komisia požaduje zmeniť systém
vyplácania odmien, t. j. nevyplácať odmeny mesačne v závislosti od výšky vybratých
pokút, ale polročne, tak ako aj pre ostatných zamestnancov mesta, pričom
diferencovanie výšky pre jednotlivých členov má v kompetencii poverený náčelník.
Ďalej finančná komisia navrhuje, aby finančné prostriedky vyčlenené v rozpočte
na údržbu budov vo výške 24 900,- € (750 tis. Sk) a na vypracovanie projektov vo
výške 33 190,- € (1 000 tis. Sk) boli čerpané až po schválení v mestskom zastupiteľstve
konkrétneho účelu použitia a výšky financií (napr. obsah projektu a jeho cena, druh
údržbárskych prác a výška výdavkov). S realizáciou investičných akcií - na ktoré sú

Zápisnica z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,
konaného dňa 29. 1. 2009
- 13 -

vyčlenené finančné prostriedky v rozpočte vo výdavkovej časti rozpočtu: zastrešenie
domu smútku, rekonštrukcia budovy materskej školy a vybudovanie športového ihriska
sa môže začať až po odsúhlasení akcie po vyčíslení konečných nákladov na realizáciu
v mestskom zastupiteľstve.
Návrh na uznesenie číslo 419/2009 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
1/schvaľuje
a/ rozpočet mesta Hurbanovo na rok 2009 s pripomienkami, že vo výdavkovej časti
rozpočtu verejná správa položky odmeny a údržba budov, u Mestskej polície
Hurbanovo položka odmeny a v časti rozvoja obce položky projekty, športové ihrisko,
rekonštrukcia domu smútku a budovy MŠ, bude možné čerpať vždy až po schválení
mestským zastupiteľstvom
b/ programový rozpočet na rok 2009 podľa predloženého návrhu
2/ berie na vedomie
rozpočet mesta Hurbanovo na roky 2010 a 2011 podľa predloženého návrhu.
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
p. Fekete

za
proti
zdržal sa

10
0
1

K bodu č. 10
Stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo k návrhu rozpočtu Mesta
Hurbanovo na roky 2009, 2010, 2011.
Správu predkladá pán Ing. Rudolf Stračiak, hlavný kontrolór mesta v čase predloženia
prvého návrhu rozpočtu na roky 2009, 2010, 2011.
Písomná správa je prílohou zápisnice.
Rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia, ktorým sa
riadi financovanie úloh a funkcií mesta v príslušnom rozpočtom roku. Možno ho
vnímať ako jednu z foriem vyjadrenia ich samostatnosti a „samosprávnosti“
v hospodárení.
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Zákon o obecnom zriadení definuje obecný rozpočet ako základ finančného
hospodárenia obce. Rozpočet mesta obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené
finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacich
na území mesta, ako aj k obyvateľom žijúcich na tomto území vyplývajúce pre ne zo
zákonov, zo Všeobecne záväzných nariadení mesta, ako aj z uzavretých zmluvných
vzťahov. Rozpočet mesta zahŕňa aj finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu
(predpokladané dotácie na prenesené kompetencie, ako aj na podielové dane- originálne
kompetencie.)
Obsahuje aj finančné vzťahy k rozpočtovým a príspevkovým organizáciam
zriadeným mestom, ktorých podmienky upravuje zákon č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Určité nóvum tohto rozpočtu je, že od 1. 1.
2009 bude na rok 2009 vypracovaný duálne t. j. v korunách aj v eurách a na roky 2010
a 2011 už len v eurách. Je to v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z., kedy tretíkrát
Mesto zostavilo viacročný rozpočet – najmenej na 3 roky, v našom prípade na roky
2009 – 2011, pričom platí zásada, že príjmy a výdavky uvedené v návrhu na roky 2010
a 2011 nie sú záväzné. Bola splnená podmienka zverejnenia „Návrhu rozpočtu Mesta
Hurbanovo na roky 2009, 2010 a 2011 a to najmenej 15 dní pred jeho schválením na
úradnej tabuli Mestského úradu v Hurbanove v zmysle § 9 ods. 2 č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení, aby sa k nemu mohli vyjadriť i obyvatelia mesta Hurbanova.
Pri zostavovaní bežných príjmov a výdavkov, kapitálových príjmov a výdavkov
a finančných operácií mesto vychádzalo zo zákona č. 583/2004 Z. z. ale aj
z rozpočtovej klasifikácie určenej Opatrením Ministerstva financií SR č. 4283/2003.
V súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. rozpočet obce obsahuje aj zámery
a ciele, ktoré bude obec realizovať a výdavkov rozpočtu obce – program obce.
Mesto v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy podľa § 10 ods. 7 povinne zostavilo rozpočet na roky 2009 až 2011 ako
vyrovnaný. Návrh rozpočtu na rok 2009 bude piatym rokom fiškálnej decentralizácie (i
keď zatiaľ len originálne kompetencie samospráv) financovania prostredníctvom
zvýšenia daňových príjmov.
U preneseného výkonu štátnej správy i v roku 2009 budú mestá a obce financované
naďalej dotáciami zo štátneho rozpočtu prostredníctvom príslušnej rozpočtovej
kapitoly (jedná sa o financovanie základných škôl, matričnej činnosti, domova
dôchodcov a domova penzión pre dôchodcov, poskytovanie príspevkov na stravu,
dopravné, štipendium, vzdelávacie poukazy a školské potreby deťom v hmotnej núdzi).
Celkové príjmy rozpočtu mesta na rok 2009 vo výške 180 333 tis. Sk pozostávajú
z bežných príjmov vo výške 127 439 tis. Sk, kapitálové príjmy vo výške 60 485 tis. Sk
a finančné operácie vo výške 2 663 tis. Sk.
Rozpočtové náklady návrhu na rok 2009 sú vo výške 190 587 tis. Sk (jedná sa
o vyrovnaný rozpočet) a zahrňuje neinvestičné výdavky spolu vo výške 121 028 tis. Sk
na činnosť mestského úradu, klubov pre dôchodcov, CVČ, ZUŠ, školské jedálne,
školské kluby detí, ďalej príspevky pre MŠK, MsKS, výdavky na verejné osvetlenie, na
zber a likvidáciu odpadu, na údržbu mestských komunikácií, verejnej zeleni, káblového
televízneho rozvodu, nebytových priestorov a ostatné výdavky – kapitálové výdavky vo
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výške 66 709 tis. Sk a finančné operácie vo výške 2 850 tis. Sk.
Na základe tohto stanoviska doporučujem poslancom Mestského zastupiteľstva
v Hurbanove Návrh vyrovnaného rozpočtu mesta Hurbanovo na rok 2009 a tiež na roky
2010 a 2011 schváliť.

Návrh na uznesenie číslo 420/2009 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo k „Návrhu rozpočtu Mesta
Hurbanovo na roky 2009, 2010, 2011“ pred jeho schválením MZ v Hurbanove
v zmysle § 18 ods. 1 písmeno 6, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:
Mgr. Červenák, Mgr. Deme, p. Fekete
Ing. Hegyi, p. Kecskés, Dr. Keszeg,
p. Radošická, Ing. A. Szolgay, Ing. Š. Szolgay,
Mgr. Veszelei, p. Žigová

za
proti
zdržal sa

11
0
0

K bodu č. 11
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo na
obdobie I. polrok 2009.
Správu predkladá pán Ladislav Basternák, hlavný kontrolór Mesta Hurbanovo.
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice.
Predkladaný plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo
obsahuje početné kontrolné úlohy v oblasti samosprávy, školstva, sociálneho zariadenia
a ďalších subjektov, ktoré sú napojené na rozpočet Mesta Hurbanovo a vychádza
z ustanovení, ktoré sú pre činnosť hlavného kontrolóra stanovené ustanoveniami §§
18d, 18e, a 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov. Tento materiál bol uverejnený na webovej stránke Mesta Hurbanovo a na
úradnej tabuli Mestského úradu v dostatočnom časovom predstihu, čo predpisuje
citovaný zákon.
Návrh na uznesenie číslo 421/2009 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
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berie na vedomie
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo na obdobie I. polrok
2009.
Z prítomných poslancov hlasovalo:
Mgr. Červenák, Mgr. Deme, p. Fekete
Ing. Hegyi, p. Kecskés, Dr. Keszeg,
p. Radošická, Ing. A. Szolgay, Ing. Š. Szolgay,
Mgr. Veszelei, p. Žigová

za
proti
zdržal sa

11
0
0

K bodu č. 12
Zmeny a doplnky č. 1/2008 ÚPN mesta Hurbanovo – návrh.
Správu predkladá Ing. Ján Bahorec, vedúci oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ
v Hurbanove.
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice.
Finančná komisia MZ v Hurbanove na svojom zasadnutí dňa 28. 1. 2009 súhlasila
s realizáciou navrhovaných zmien.
Návrh na uznesenie číslo 422/2009 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
A/ berie na vedomie
a. Návrh pre Zmeny a doplnky č.1/2008 Územného plánu mesta Hurbanovo bol po
dobu viac ako 30 dní vyvesený na úradnej tabuli mesta a bol prerokovaný
s dotknutými orgánmi štátnej správy, samosprávy, právnickými a fyzickými osobami
v súlade s príslušnými ustanovením §22 Stavebného zákona.
b. Akceptované pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy
a právnických a fyzických osôb sú zapracované v dokumentácii Zmeny a doplnky
č01/2008 územného plánu mesta Hurbanovo.
c. Krajský stavebný úrad v Nitre po prerokovaní, vyhodnotení pripomienkového
konania Návrh posúdil a vydal k nemu súhlasné stanovisko podľa § 25 Stavebného
zákona listom č.1KSÚNR-2008-1274 zo dňa 8.11. 2008, v ktorom konštatuje, že
Zmeny a doplnky č.01/2008 územného plánu mesta Hurbanovo a postup ich
obstarávania a prerokovania je v súlade so s príslušnými právnymi predpismi
a v súlade so záväznou časťou vyššieho stupňa územnoplánovacej dokumentácie –
t.j. ÚPN VÚC Nitrianskeho kraja. Zároveň odporúča Mestskému zastupiteľstvu
v Hurbanove dokumentáciu schváliť
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B/ súhlasí
s vyhodnotením pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy,
právnických a fyzických osôb k dokumentácii Zmeny a doplnky č.1/2008 Územného
plánu mesta Hurbanovo.
C/ poveruje
primátorku mesta JUDr. Margitu Zemkovú
1. Zabezpečiť u spracovateľa dokumentácie Zmeny a doplnky č.1/2008 Územného
plánu mesta Hurbanovo vypracovanie čistopisu dokumentácie v troch originálnych
vyhotoveniach v termíne do dvoch mesiacov od nadobudnutia platnosti VZN č. 82,
zo dňa 29. 1. 2009, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti dokumentácie Zmeny a
doplnky č.1/2008 Územného plánu mesta Hurbanovo.
2. Zabezpečiť uloženie dokumentácie dokumentácie Zmeny a doplnky č.1/2008
Územného plánu mesta Hurbanovo na Krajskom stavebnom úrade v Nitre, na
Mestskom úrade v Hurbanove a na príslušnom stavebnom úrade a zaslať registračný
list o obsahu dokumentácie spolu s kópiou uznesenia o jej schválení MVRR SR.
3. Vyhlásiť záväzné časti dokumentácie Zmeny a doplnky č.1/2008 Územného plánu
mesta Hurbanovo všeobecne záväzným nariadením a zverejniť ich v zmysle §27 ods.
3 písm. a) a b) zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:
Mgr. Červenák, Mgr. Deme, p. Fekete
Ing. Hegyi, p. Kecskés, Dr. Keszeg,
p. Radošická, Ing. A. Szolgay, Ing. Š. Szolgay,
Mgr. Veszelei, p. Žigová

za
proti
zdržal sa

11
0
0

K bodu č. 13
Všeobecné záväzné nariadenie mesta Hurbanovo č. 82, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN mesta Hurbanovo č. 72 schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva
v Hurbanove č. 115/2007 – MZ zo dňa 13. 9. 2007 o záväzných častiach územného
plánu mesta Hurbanovo a ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č.
1/2008 Územného plánu mesta Hurbanovo.
Správu predkladá Ing. Ján Bahorec, vedúci oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ
v Hurbanove.
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice.
Návrh na uznesenie číslo 423/2009 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove

Zápisnica z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,
konaného dňa 29. 1. 2009
- 18 -

schvaľuje
a/ Zmeny a doplnky č. 1/2008 Územného plánu mesta Hurbanovo so stanovenou
záväznou časťou.
b/ Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hurbanovo č. 82 zo dňa 29. 1. 2009, ktorým sa
mení a dopĺňa VZN mesta Hurbanovo č. 72, schváleného uznesením Mestského
zastupiteľstva v Hurbanove č. 115/2007-MZ zo dňa 13.09 2007o záväzných častiach
územného plánu mesta Hurbanovo a ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a
doplnkov č.1/2008 Územného plánu mesta Hurbanovo uvedená v prílohe:
• Textová časť - Záväzná časť
• Výkresová časť - Výkres č.8 Výkres regulácie a verejnoprospešných stavieb.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:
Mgr. Červenák, Mgr. Deme, p. Fekete
Ing. Hegyi, p. Kecskés, Dr. Keszeg,
p. Radošická, Ing. A. Szolgay, Ing. Š. Szolgay,
Mgr. Veszelei, p. Žigová

za
proti
zdržal sa

11
0
0

K bodu č. 14
Rôzne
Metropolitná optická sieť v Hurbanove – stav ku koncu január 2009.
Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci správneho oddelenia MsÚ v Hurbanove.
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice.
Mesto Hurbanovo bolo oslovené začiatkom roka 2006 na spoluprácu pri
vybudovaní prístupového bodu na uzol SANET II zo strany Výpočtového strediska
Slovenskej akadémie vied so sídlom Bratislava.
Začiatkom marca 2006 Mesto Hurbanovo podalo prihlášku do Združenia
používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET a 22. marca 2006 Rada
združenia SANET rozhodla o prijatí mesta za člena Združenia SANET.
Dňa 31.03.2006 komisia v zložení Ing. Štefan Kohút, riaditeľ Výpočtového
strediska SAV, Ing. Stanislav Grujbár, vedúci projektu výstavby optickej siete a Ing.
Zoltán Veres, vedúci správneho oddelenia na Mestskom úrade v Hurbanove vybrala vo
výberovom konaní projektovú kanceláriu TELECOMPROJECT, spol. s r. o. na
realizáciu projekčných prác pre výstavbu optického kábla pre SANET a sieť
v Hurbanove.
Po zadaní stavby zo strany projektanta 03.07.2006 podali Mesto Hurbanovo,
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SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete, Orange
Slovensko a Slovak Telekom návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby na
Spoločnom stavebnom úrade v Hurbanove. Následne dňa 04.08.2006 stavebný úrad
vydal rozhodnutie, kde s predloženým návrhom súhlasil. Rozhodnutie stavebného úradu
nadobudlo právoplatnosť dňa 04.09.2006.
Výberová komisia v zložení: Ing. Štefan Kohút, riaditeľ Výpočtového strediska
SAV, Ing. Stanislav Grujbár, vedúci projektu výstavby optickej siete, Ing. Marián
Ďurkovič, hlavný inžinier siete SANET, Ing. Edita Gogolová, vedúca finančného
oddelenia na MsÚ v Hurbanove, Ing. Ján Bahorec vedúci oddelenia regionálneho
rozvoja na MsÚ v Hurbanove a Ing. Zoltán Veres, vedúci správneho oddelenia na MsÚ
v Hurbanove dňa 19.09.2006 na Výpočtovom stredisku SAV z určili víťaza na
realizáciu stavby a to NEVITEL a. s. so sídlom v Dunajskej Strede. Po výbere
realizátora stavby „Výstavba optického kábla pre SANET a sieť v Hurbanove“
spoločnosť Orange a. s. so sídlom v Bratislave oslovila Mesto Hurbanovo a SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete o možnosť pripokládky
svojich HDPR rúr do spoločných trás.
Vybudovaním HDPR rúr podľa plánovanej trasy sa ukončila 1. etapa pri
budovaní Metropolitnej optickej siete v Hurbanove.
Po odsúhlasení finančnej čiastky mestským zastupiteľstvom začala spoločnosť
CableCom s.r.o. s oživením aktívnych a pasívnych zariadení pre oživenie Metropolitnej
optickej siete v Hurbanove. Testovacia fáza s napojením na prístupový bodu SANET
bola uskutočnená od 01.12.2008 do 31.12.2008. Zároveň bola zahájená testovacia fáza
(6 mesačná) pre mestský kamerový systém s napojením jednej kamery na mestskú
políciu s využitím metropolitnej optickej siete. (Na porovnanie: Nové Zámky používajú
14 kamier, Komárno 13 kamier).
Od 01.01.2009 mestský úrad, oddelenie služieb a mestská polícia je napojená na
spoločný internetový signál (s rýchlosťou 100 MB/s).
Do 15.02.2009 budú napojený na spoločný internetový signál:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Základná škola s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím jazykom
maďarským, ul. Športová č. 7, Hurbanovo
Základná škola, Nám. Konkolyho č. 2, Hurbanovo
Základná umelecká škola, ul. Komárňanská č. 116, Hurbanovo
Mestská knižnica kultúrneho strediska, ul. Železničná č. 3, Hurbanovo
Hlavný kontrolór mesta, nám. Konkolyho č. 3, Hurbanovo
Spoločný stavebný úrad, nám. Konkolyho č. 3, Hurbanovo
Spoločný školský úrad, nám. Konkolyho č. 3, Hurbanovo.

Tieto objekty od momentu napojenia môžu využiť spoločný internetový signál
a môžu byť napojené na hlavný server mestského úradu na použitie informačného
systému KorWin od spoločnosti Euroaltis s.r.o.
Nasledovné školy ako členovia Združenia používateľov Slovenskej akademickej
dátovej siete SANET majú navyše nárok na ďalšie priame pripojenie svojich
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počítačových učební:
1/ Základná škola s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím jazykom
maďarským, ul. Športová č. 7, Hurbanovo
2/ Základná škola, Nám. Konkolyho č. 2, Hurbanovo
Mestský úrad je v súčasnosti v kontakte so spoločnosťami GTSNextra a. s.
a MadNET a. s. z dôvodu realizácie vybudovania hlasu po internete cez metropolitnú
optickú sieť a šírení internetového signálu pre podnikateľské subjekty a fyzické osoby.
Spomínané zmeny by v budúcnosti (v priebehu 3 mesiacov) umožnili bezplatné
telefonovanie, vrátane video telefonovania medzi prepojenými budovami, umožní
napojenie kamerového systému na centrálny pult ochrany pre mestskú políciu, umožní
napojenie zabezpečovacích zariadení prepojených budov na centrálny pult ochrany pre
mestskú políciu. Do budúcna umožní prístup vysielania video signálu
a multimediálneho signálu do štúdia káblovej televízie z prepojených budov, umožní
šírenie káblovej televízie aj do mestských častí Zelený Háj prípadne Pavlov Dvor.
Mestský úrad v Hurbanove bol oslovený spoločnosťami MadNET a.s. a Pnet
s.r.o. na prenájom voľných optických vlákien pre účel šírenia internetového signálu na
území mesta. Nakoľko v Zásadách hospodárenia s majetkom mesta Hurbanovo
podobné prípady ešte nie sú definované, do budúcnosti bude potrebné určiť prípadné
podmienky prenájmu.
Na dobudovanie metropolitnej optickej siete spolu s kamerovým systémom sú
potrebné ešte financie vo výške cca. 50.000 € (1.506.300,- Sk). Ústredná časť riadenia
je projektovaná do budovy mestského úradu, riadenie video signálu a multimediálneho
signálu je možné z kultúrneho strediska, kamerový systém a prípadný pult centrálnej
ochrany by bolo možné riadiť z priestorov mestskej polície. Ďalšie rozšírenie je možné
dokončiť aj pomocou hore spomínaných spoločností ktoré majú záujem o spoluprácu,
prípadne z prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ na informatizáciu spoločnosti.

Náklady pri budovaní metropolitnej optickej siete Hurbanovo
rok
2006
2007
2008
Spolu

Výdaj (v Sk)
188 200,1 919 770,521 480,2 629 450,-

Príjem (v Sk)
880 000,- Sk
880 000,- Sk
1 749 450,- Sk

Mestské optické metropolitné siete sú v súčasnosti budované s výhľadom na 15
až 25 rokov. Moderná technológia umožňuje v prípade rozšírenia prevádzky len nutnosť
výmeny koncových prvkov, ovládacích prvkov na lacnejšie, rýchlejšie a využitie na iné
účely ako boli pôvodným zámerom budované.
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Finančná komisia mestského zastupiteľstva na svojom zasadnutí dňa 28.1.2009
vzala na vedomie predloženú správu o realizácii výstavby metropolitnej optickej siete
v Hurbanove.
Návrh na uznesenie číslo 424/2009 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
berie na vedomie
predloženú správu o realizácii výstavby metropolitnej optickej siete v Hurbanove stav
ku koncu januára 2009.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:
Mgr. Červenák, Mgr. Deme, p. Fekete
Ing. Hegyi, p. Kecskés, Dr. Keszeg,
p. Radošická, Ing. A. Szolgay, Ing. Š. Szolgay,
Mgr. Veszelei, p. Žigová

za
proti
zdržal sa

11
0
0

Ing. Ľudovít Šulák, Javorová 753/2, Hurbanovo – žiadosť o odpredaj Mestského
zdravotníckeho strediska v Hurbanove.
Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci správneho oddelenia MsÚ v Hurbanove.
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice.
Pán Ing. Ľudovít Šulák, bytom Javorová 753/2, Hurbanovo požiadal Mesto
Hurbanovo o odpredaj Mestského zdravotníckeho zariadenia Hurbanovo do jeho
vlastníctva.
Zdravotnícke zariadenie v meste Hurbanovo bolo predmetom zmluvy o prevode
privatizovaného majetku na Mesto Hurbanovo uzatvorenej s Fondom národného
majetku SR dňa 16. 12. 2002. V zmysle čl. VII., písm. d) uvedenej zmluvy k predaju
privatizovaného majetku je potrebný súhlas FNM SR a Mesto Hurbanovo má povinnosť
odviesť na účet dofinancovania programov MZ SR finančný objem vo výške účtovnej
hodnoty zdravotníckeho zariadenia v čase jeho prevodu.
Finančná komisia pri mestskom zastupiteľstve v Hurbanove na svojom zasadnutí
prejednala obsah žiadosti pán Ing. Ľudovíta Šuláka a nesúhlasí s odpredajom Mestského
zdravotného strediska v Hurbanove.
Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
súhlasí
s odpredajom Mestského zdravotného zariadenia v Hurbanove do vlastníctva Ing.
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Ľudovíta Šuláka, bytom Javorová 753/2, Hurbanovo.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:
Mgr. Červenák, Mgr. Deme, p. Fekete
Ing. Hegyi, p. Kecskés, Dr. Keszeg,
p. Radošická, Ing. A. Szolgay, Ing. Š. Szolgay,
Mgr. Veszelei
p. Žigová

Za

0

proti
zdržal sa

10
1

Tento návrh na uznesenie poslancami mestského zastupiteľstva nebol prijatý.

Ing. Alžbeta Tárnoková – KOMDOOR, Záhradnícka 10, Komárno – žiadosť
o uzatvorenie zmluvy o budúcej nájomnej zmluve.
Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci správneho oddelenia MsÚ v Hurbanove.
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice.
Ing. Alžbeta Tárnoková – KOMDOOR so sídlom Záhradnícka 10, Komárno v
zastúpení investora F- PETROL – Peter Farkaš so sídlom Gy. Berecza 2723/1,
Komárno doplnila svoju žiadosť ohľadne uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve
o bezplatnom užívaní pozemku zo dňa 12. 11. 2008. K žiadosti bola pripojená Zmluva
o zriadení vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu peši a dopravnými
prostriedkami cez pozemky, parcelu č. 2515/1, 2515/2 a 2515/3 v prospech vlastníkov
bytov v bytovom dome na adrese Komárňanská 164, Hurbanovo. Ďalej bola predložená
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva
k nehnuteľnostiam získaným stavbou „Rozšírenie cesty I/64 pre dopravné napojenie
ČS“ na pozemku, parcele č. 1320/1 uzatvorená medzi budúcim odovzdávajúcim: Peter
Farkaš - F-PETROL so sídlom Gy. Berecza 2723/1, Komárno a budúcim preberajúcim:
SR – Slovenská správa ciest so sídlom Miletičova 19, Bratislava. Vyjadrenie
spoločnosti Heineken Slovensko a. s. so sídlom Novozámocká 2, Hurbanovo v zmysle
stavebného zákona nebolo potrebné zabezpečiť, nakoľko uvedená spoločnosť nie je
účastníkom stavebného konania k predmetnej stavbe z dôvodu, že nie je vlastníkom
dotknutých ani susedných pozemkov.
Finančná komisia MZ v Hurbanove na svojom zasadnutí dňa 28.1.2009 súhlasila
s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve pre Ing. Alžbetu Tárnokovú – KOMDOOR,
Záhradnícka 10, Komárno.
Pani poslankyňa Radošická vo svojom vystúpení vyjadrila svoje obavy v tom
zmysle, že tam bývajúci užívatelia dotknutých pozemkov budú mať obmedzení
prístup k týmto pozemkov a aby na zabezpečenie prístupu na uvedené pozemky sa
uzavrela zmluva s obyvateľmi.
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Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
súhlasí
s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve o bezplatnom užívaní pozemku o výmere 19
m2 z E-parcely č. 532 – orná pôda o celkovej výmere 443 m2 vedenej v katastri
nehnuteľností na Správe katastra v Komárne na liste vlastníctva č. 4187 za účelom
uskutočnenia stavby: Rozšírenia cesty I/64 pre dopravné napojenie čerpacej stanice
pohonných hmôt na parc. č. 2515/1 s firmou F - PETROL – Peter Farkaš so sídlom Gy.
Berecza 2723/1, Komárno na dobu 100 rokov. V budúcej zmluve o bezplatnom užívaní
pozemku bude uvedená presná špecifikácia rozlohy a polohy užívaného pozemku podľa
geometrického plánu vyhotoveného po dokončení stavby.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:
Mgr. Deme, p. Kecskés, Dr. Keszeg,
Ing. Š. Szolgay, Mgr. Veszelei
p. Radošická
p. Žigová, Ing. A. Szolgay, Ing. Hegyi,
Mgr. Červenák, p. Fekete

za
proti

5
1

zdržal sa

5

Tento návrh na uznesenie poslancami mestského zastupiteľstva nebol prijatý.
Prestávka v trvaní 5 minút bola odsúhlasená poslancami mestského zastupiteľstva.
Ingrid Mlatecová, Slobody 23, Hurbanovo – žiadosť o pridelenie nájomného bytu.
Správu predkladá JUDr. Margita Zemková, primátorka mesta.
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice.
Pani primátorka oboznámila prítomných poslancov, že sa uvolnil jeden nájomný
byt, ktorý by sa mohol prideliť mimo poradovníka na pridelenie bytov pre túto
žiadateľku.
Pani Radošická poslankyňa mestského zastupiteľstva
navrhla poslancom
mestského zastupiteľstva tento bod programu odročiť z dôvodu, že túto žiadosť bude
treba prerokovať aj na zasadnutí komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva MZ
s priložením všetkých dokladov zo strany žiadateľky.
Návrh na schválenie nového člena finančnej komisie Mestského zastupiteľstva
v Hurbanove.
Z dôvodu, že pán Ladislav Basternák, ktorý bol členom finančnej komisie MZ
bol zvolený Mestským zastupiteľstvom v Hurbanove dňa 11. 12. 2008 za hlavného
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kontrolóra Mesta Hurbanovo a nebude môcť vykonávať túto činnosť, poslanci za
SMK navrhli za člena finančnej komisie pani Margita Lelovičovú, riaditeľku
Kultúrneho strediska Miklósa Konkolyho – Thege v Hurbanove – Konkoly – Thege
Miklós Mővelıdési Központ Hurbanovo.
Návrh na uznesenie číslo 425/2009 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
1/ odvoláva
pána Ladislava Basternáka, člena finančnej komisie MZ z dôvodu vymenovania do
funkcie hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo
2/ schvaľuje
za člena finančnej komisie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove pani Margitu
Lelovičovú, riaditeľku Kultúrneho strediska Miklósa Konkolyho – Thege – Konkoly –
Thege Miklós Mővelıdési Központ Hurbanovo.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:
Mgr. Červenák, Mgr. Deme, p. Fekete
Ing. Hegyi, p. Kecskés, Dr. Keszeg,
p. Radošická, Ing. A. Szolgay, Ing. Š. Szolgay,
Mgr. Veszelei, p. Žigová

za
proti
zdržal sa

11
0
0

K bodu č. 15
Diskusia
V rámci diskusie ako prvá vystúpila pani primátorka JUDr. Margita Zemková.
Vyjadrila svoju spokojnosť so schválením rozpočtu Mesta Hurbanovo na rok 2009,
ktorý bol poslancami MZ prijatý na dnešnom zasadnutí MZ. Vo svojom diskusnom
príspevku však vyjadrila svoje obavy v súvislosti globálnou hospodárskou a finančnou
krízou, ktorá zasiahla aj Slovensko. Mesto musí byť opatrné a bude musieť zvážiť
a prehodnocovať všetky svoje výdavky v nasledujúcom období a šetriť na každom
úseku. Celkové finančné ako aj hospodárske vyhodnotenie Mesta Hurbanovo za rok
2008 bude prerokované na zasadnutí mestského zastupiteľstva v mesiaci marec 2009.
Pani poslankyňa Radošická, predsedníčka sociálnej, bytovej a zdravotnej komisie MZ
žiada podporu mesta pri riešení bytovej situácie občanov a občanov v hmotnej núdzi.
Pani poslankyňa Žigová, členka komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej navrhuje
vyčleniť finančné prostriedky na výstavbu nízkoštandardných bytov pre sociálne slabé
rodiny, ktoré by mohli títo občania vybudovať svojpomocne. Pán poslanec Kecskés
navrhuje vybudovať byty s nízkym štandardom pre neprispôsobivých len treba nájsť
nato lokalitu. Pán poslanec Ing. Hegyi, žiadal úpravu všeobecne záväzného nariadenia
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mesta č. 35, ktorým sa upravuje prenajímanie a hospodárenie s bytovým fondom vo
vlastníctve mesta Hurbanovo.
Pán Botoš, poverený náčelník mestskej polície vo svojom vystúpení upozornil na
problematiku neprispôsobivých spoluobčanov.
K bodu č. 16
Záver
Nakoľko program 24. 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

Ing. Adriana Kasášová
prednostka úradu

Overovatelia:
Ing. Štefan Szolgay

Mgr. Gyula Veszelei

