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Zápisnica
z 30. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,
ktoré sa konalo dňa 3. 9. 2009
Rokovanie 30. 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 úradu
László 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
Mgr. Roland Hulko, vedúci oddelenia životného prostredia M sÚ
Marián Botoš, poverený náčelník MsP
Ing. Ildikó Pavlíková, poverená riaditeľka MZS
Františka Jezsóová, konateľka spoločnosti MsBPaĽP
Mgr. Renáta Šuláková, riaditeľka zariadenia pre seniorov Smaragd
Primátorka mesta JUDr. Margita Z e m k o v á predložila program rokovania.
Program rokovania :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájenie, schválenie pracovných komisií a zapisovateľky
Interpelácia
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
Výsledok hospodárenia Mesta Hurbanovo za 1. polrok 2009
Návrh 1. zmeny rozpočtu Mesta Hurbanovo na rok 2009
Výsledok hospodárenia škôl s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Hurbanovo za 1. polrok 2009
7. Výsledok hospodárenia Zariadenia pre seniorov Smaragd Hurbanovo za 1. polrok
2009
8. Výsledok hospodárenia Mestského zdravotného strediska v Hurbanove za 1.
polrok 2009
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9. Výsledok hospodárenia Kultúrneho strediska Miklósa Konkoly-Thege Hurbanovo
za 1. polrok 2008
10. Správa o hospodárení spoločnosti MsBP a ĽP, s. r. o. v Hurbanove za rok 2008
11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hurbanovoo rozhodovaní
o odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych služieb podľa zákona
č. 488/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov, o úhradách za poskytované služby v Zariadení pre seniorov Smaragd
Hurbanovo a za opatrovateľskú službu poskytovanú Mestom Hurbanovo
12. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Hurbanovo o umiestňovaní
volebných plagátov a predvolebnej kampani vo voľbách do orgánov
samosprávnych krajov
13. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Hurbanovo o ochrane ovzdušia pred
znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi
znečisťovania
14. Správa o činnosti Mestskej polície v Hurbanove za 1. polrok 2009
15. Rôzne
16. Diskusia
17. Záver.
Primátorka mesta JUDr. Margita Zemková požiadala prítomných o rozšírenie
programu:
- HIT design, s. r. o. – dohoda o úprave vlastníckych vzťahov.
Pán poslanec Kecskés žiadal o vynechanie z programu rokovania mestského
zastupiteľstva body od č. 4 do č. 14 v bode 15 Rôzne, prejednať iba žiadosť manželov
Mgr. Gabriela Kádeka a manželky Mgr. Beaty Kádekovej, Kvetná 34, Hurbanovo na
odpredaj pozemku v kat. území Hurbanovo, parc. č. 971/4 a v ďalšom zaradiť bod:
Spoločensko – politická klíma v Hurbanove.
Pán Ing. Bachorec, vedúci oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ v Hurbanove
požiadal poslancov mestského zastupiteľstva o možnosť zaradenia dvoch bodov do
programu rokovania mestského zastupiteľstva a to body:
- modernizácia Zariadenia pre seniorov Smaragd v Hurbanov – návrh na čerpanie
finančných prostriedkov z grantov a dotácií na obdobie rokov 2007 – 2013
- rekonštrukcia a modernizácia mestského zdravotného strediska Hurbanovo –
návrh na čerpanie finančných prostriedkov z grantov a dotácií na obdobie 2007
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2013 z dôvodu, že tieto žiadosti - projekty na poskytnutie finančných prostriedkov
z grantov treba doručiť na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, v prípade
modernizácie Zariadenia pre seniorov Smaragd v Hurbanove do termínu 5. 9. 2009 a na
rekonštrukciu a modernizáciu mestského zdravotného strediska do 17. 9. 2009. K týmto
projektom treba doložiť aj výpisy uznesení zo zasadnutia MZ.
Poslanci za Stranu maďarskej koalície požiadali o 5 minútovú prestávku.
Po prestávke pani primátorka prečítala návrh upraveného programu rokovania:
1. Zahájenie, schválenie pracovných komisií a zapisovateľky
2. Interpelácia
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho rokovania mestského
zastupiteľstva
4. Modernizácia Zariadenia pre seniorov Smaragd v Hurbanove – návrh na
čerpanie finančných prostriedkov z grantov a dotácií na obdobie rokov 2007
– 2013
5. Rekonštrukcia a modernizácia mestského zdravotného strediska v Hurbanove
– návrh na čerpanie finančných prostriedkov z grantov a dotácií na obdobie
rokov 2007 – 2013
6. Mgr. Gabriel Kádek a Mgr. Beáta Kádeková, Kvetná 34, Hurbanovo –
žiadosť o odpredaj pozemku
7. Spoločensko – politická klíma v meste Hurbanovo.
Za upravený a doplnený program rokovania 30. zasadnutia mestského zastupiteľstva
poslanci hlasovali nasledovne:
p. Tornóczy, Ing. Hegyi, p. Kecskés,
Dr. Keszeg, p. Radošická, Ing. A. Szolgay,
Ing. Š. Szolgay, Mgr. Veszelei
p. Fekete, Mgr. Červenák, p. Žigová

za
proti
zdržal sa hlasovania

8
0
3

Program rokovania 30. zasadnutia mestského zastupiteľstva bol poslancami MZ
schválený.
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Primátorka
a zapisovateľky.

mesta

predložila

návrh

na

Návrhová komisia :

Anna Žigová
Mgr. Peter Červenák
Ing. Attila Szolgay

Mandátová komisia :

Ing. Zoltán Hegyi
Georgína Radošická
Miklós Kecskés

Overovatelia :

Norbert Tornóczy
Anna Žigová

Zapisovateľka:

zloženie

pracovných

komisií

Zuzana Kardhordóová

Navrhnuté zloženie pracovných komisií ako aj zapisovateľky
mestského zastupiteľstva schválené.

bolo poslancami

K bodu 2/ - Interpelácia
Do interpelácie sa prihlásila pani poslankyňa Radošická vo svojom vystúpení
hovorila o túlavých psoch, ktorí večer ale hlavne v noci a v skorých ranných hodinách
napádajú občanov mesta. Žiadala o urgentné riešenie tejto situácie odchytom túlavých
psov.
Pani primátorka – s touto problematikou ktorá je veľmi urgentná sa intenzívne zaoberá
MsÚ ako i MsP, požiadala prítomných poslancov o pomoc pri riešení tejto problematiky.
Pani poslankyňa Žigová – žiada vyzvať prevádzkovateľa kníhkupectva na
Komárňanskej ulici pri Mestskom zdravotnom stredisku v Hurbanove na dodržanie
čistoty a poriadku, ktorý ukladá svoj komunálny odpad – kartóny vedľa smetných nádob
zdravotného strediska. V ďalšej interpelácii
hovorila o tom, že v materiáloch
predkladaných na zasadnutia MZ postráda správy o činnosti hlavného kontrolóra mesta,
ktorý za svoju činnosť zodpovedá mestskému zastupiteľstvu.
Pán poslanec Kecskés - upozornil na termín vyhotovenia zápisnice zo zasadnutí MZ
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a uviedol, že poslanci nemajú prehľad o uzneseniach ktorých výkon primátorka mesta
pozastavila.
Pani primátorka – zápisnice zo zasadnutí MZ sú vyhotovené včas a pri kontrole plnenia
uznesení sú poslanci MZ oboznámení uzneseniami, ktorých výkon pozastavila resp.
ktoré boli z jej strany vetované.
K bodu 3/
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva.
Kontrolu uznesení previedla JUDr. Margita Zemková, primátorka mesta.
Na 29. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, konaného dňa 9. 7. 2009
boli prijaté uznesenia od čísla 488/2009 – MZ do čísla 505/2009 – MZ.
Ukladaciu časť mali uznesenia č. 490/2009 – MZ, číslo 492/2009 – MZ, číslo
502/2009 – MZ, číslo 503/2009 – MZ, číslo 504/2009 – MZ, číslo 505/2009 – MZ.
Uznesenie číslo 490/2009 – MZ uložilo Mgr. Rolandovi Hulkovi, vedúcemu oddelenia
životného prostredia MsÚ v Hurbanove prepracovať Všeobecne záväzné nariadenia mesta
č. 68 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi v súlade so zákonom
a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Táto úloha je predmetom
dnešného rokovania MZ.
Uznesenie číslo 492/2009 – MZ uložilo Ing. Edite Gogolovej, vedúcej finančného
oddelenia MsÚ v Hurbanove zapracovať sumu 4 342,64 € do rozpočtu mesta ako
navýšenie finančnej spoluúčasti mesta na stavbu „Rekonštrukcia Domu smútku
v Hurbanove – zastrešenie“. Uvedená finančná čiastka je zapracovaná do návrhu I. zmeny
rozpočtu mesta na rok 2009, ktorý je predmetom rokovania dnešného zasadnutia MZ.
Uznesenie číslo 502/2009 – MZ uložilo konateľovi spoločnosti MsVaK – vodárne
a kanalizácie mesta Hurbanovo, s. r. o. finančné prostriedky vo výške 1 218 803,54 €
/dlhodobý úver/ použiť na kúpu kanalizačných vetiev A, B, C v súlade s uznesením
mestského zastupiteľstva č. 470/2009 – MZ zo dňa 14. 5. 2009 /súhlas na odkúpenie
kanalizačných vetiev A, B, C/. Uznesenie č. 502/2009 – MZ na prijatie dlhodobého úveru
za účelom zvýšenia základného imania spoločnosti so 100 % majetkovou účasťou mesta
MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s. r. o. bolo primátorkou mesta
vetované v súlade s ustanovením § 13 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien primátorka mesta sa rozhodla pozastaviť výkon
uznesenia MZ č. 502/2009 – MZ zo dňa 9. 7. 2009 lebo sa domnieva, že je pre mesto
Hurbanovo zjav ne nevýhodné.
Uznesenie číslo 503/2009 – MZ schválilo zloženie výberovej komisie na funkciu
náčelníka mestskej polície tým, že žiadosti na výberové konanie s požadovanými
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dokladmi bolo potrebné podať do 30. 9. 2009. Uznesenie číslo 503/2009 – MZ bolo
primátorkou mesta vetované v súlade s ustanovením § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien. Pani primátorka sa domnieva, že uznesenie
č. 484/2009 – MZ v spojení s uznesením č. 488/2009 – MZ odporuje zákona č. 564/1991
Zb. o obecnej polícii ako aj zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
a teda jeho prijatím boli porušené predmetné zákony, z uvedenému dôvodu toto predložila
na preskúmanie Okresnej prokuratúre v Komárne.
Uznesenie číslo 504/2009 – MZ uložilo vedúcim oddelení a zodpovedným
zamestnancom MsÚ v Hurbanove pri objednávaní tovarov a služieb prísne dodržať platný
rozpočet, účtovné a daňové predpisy ako aj všeobecne záväzné vnútorné predpisy, táto
úloha sa priebežne plní.
Uznesenie číslo 505/2009 – MZ v bode c/ uložilo hlavnému kontrolórovi mesta
preveriť hospodárenie mesta za rok 2007 a podať správu na zasadnutí MZ, termín do
konca septembra 2009. Plán práce hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2009 je
uverejnený na internetovej stránke Mesta. Plán práce hlavného kontrolóra mesta obsahuje
aj tento bod.
Pán poslanec Kecskés – dal návrh poslancom mestského zastupiteľstva na
potvrdenie uznesenie číslo 502/2009 – MZ z 29. zasadnutia MZ v Hurbanove, zo dňa 9. 7.
2009 ktoré uznesenie bolo primátorkou mesta vetované resp. výkon uznesenia bol
pozastavený.
Návrh na uznesenie číslo 506/2009 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
podľa § 13 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov potvrdzuje primátorkou pozastavené uznesenie číslo 502/2009 – MZ zo dňa 9.
7. 2009.
Prítomní poslanci hlasovali:
p. Tornóczy, Ing. Hegyi, p. Kecskés,
Dr. Keszeg, p. Radošická, Ing. A. Szolgay,
Ing. Š. Szolgay
p. Fekete, Mgr. Červenák, Mgr. Veszelei
p. Žigová

za
proti

7
0

zdržal sa hlasovania

4

Pán poslanec Kecskés – dal návrh poslancom mestského zastupiteľstva na
potvrdenie uznesenia číslo 503/2009 – MZ z 29. zasadnutia MZ v Hurbanove, ktoré sa
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konalo dňa 9. 7. 2009, uznesenie bolo primátorkou mesta vetované resp. výkon uznesenia
bol pozastavený.
Návrh na uznesenie číslo 507/2009 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
podľa § 13 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov potvrdzuje primátorkou pozastavené uznesenie číslo 503/2009 – MZ zo dňa 9.
7. 2009.
Prítomní poslanci hlasovali:
p. Tornóczy, Ing. Hegyi, p. Kecskés,
Dr. Keszeg, p. Radošická, Ing. A. Szolgay,
Ing. Š. Szolgay
p. Fekete, Mgr. Červenák, Mgr. Veszelei
p. Žigová

za
proti

7
0

zdržal sa hlasovania

4

K bodu č. 4
Modernizácia Zariadenia pre seniorov Smaragd v Hurbanove – návrh na čerpanie
finančných prostriedkov z grantov a dotácií na obdobie rokov 2007 – 2013.
Správu predkladá Ing. Ján Bahorec, vedúci oddelenia regionálného rozvoja MsÚ
v Hurbanove.
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice.
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaci orgán pre
Regionálny operačný program vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok (NFP) v rámci Regionálneho operačného programu. Prioritná os
programu: 2 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
kurately, opatrenie: 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany
a sociálnej kurately, oblasť podpory: 2.1a – Intervencie do existujúcich zariadení prevažne
pre dospelých klientov – Zariadení sociálnych služieb (podľa zákona č. 448/2008 Z.z.
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991Zb.o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktoré poskytujú sociálne
služby prevažne dospelým klientom,
kód výzvy: ROP-2.a-2009/01. V súvislosti
s uvedeným programom má Mesto Hurbanovo pripravený projekt:
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„Modernizácia Zariadenia pre seniorov Smaragd v Hurbanove“ a plánuje využiť
možnosť získania finančných prostriedkov v rámci uvedenej prioritnej osi v objeme
1,220.000 €.
Návrh na uznesenie číslo 508/2009 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-2.1a-2009/01 ROP za účelom
realizácie projektu „Modernizácia Zariadenia pre seniorov Smaragd v Hurbanove“,
ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom mesta a platným Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta s výškou celkových oprávnených výdavkov
1 223 119,98 €
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t. j.
vo výške 61 156,00 € formou úveru.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:
za
proti
zdržal sa

11
0
0

K bodu č. 5/
Rekonštrukcia a modernizácia mestského zdravotného strediska v Hurbanove
– návrh na čerpanie finančných prostriedkov z grantov a dotácií na obdobie rokov
2007 – 2013.
Správu predkladá Ing. Ján Bahorec, vedúci oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ
v Hurbanove.
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice.
Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program
Zdravotníctvo vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
(NFP) s názvom „Zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej
infraštruktúry ambulantnej zdravotnej starostlivosti s prednostným zameraním na
prevenciu a podporu zdravia u ochorení skupiny 5, ako aj na zabezpečenie adekvátneho
prístrojového vybavenia“. Výzva bola vyhlásená v rámci prioritnej osi 2 Podpora zdravia
a predchádzanie zdravotným rizikám a opatrenia 2.1 Rekonštrukcia a modernizácia
zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Cieľom výzvy je podporiť komplexné
projekty rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantných
zdravotníckych zariadení vrátane vybavenia s prednostným zameraním na ochorenia
skupiny 5. Sú to ochorenia obehovej sústavy, onkologické ochorenia, vonkajšie príčiny
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ochorení a úmrtí, choroby dýchacej a tráviacej sústavy. V rámci výzvy OPZ 2009/2.01 pre
polikliniky a zdravotné strediská Mesto Hurbanovo plánuje využiť možnosť získania
finančných prostriedkov vo výške - na stavbu v objeme 1,150.000,- € a stroje a zariadenia
v objeme 384.824,- € na pripravený projekt: „Rekonštrukcia a modernizácia mestského
zdravotného strediska Hurbanovo“.

Návrh na uznesenie číslo 509/2009 – M Z
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPZ 2009/2.1/01 za účelom realizácie
projektu „Rekonštrukcia a modernizácia mestského zdravotného strediska Hurbanovo“.
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP;
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t. j.
vo výške 76.741,- € formou úveru.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:
za
proti
zdržal sa

11
0
0

K bodu č. 6
Mgr. Gabriel Kádek a Mgr. Beáta Kádeková, Kvetná 34, Hurbanovo – žiadosť
o odpredaj pozemku.
Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci správneho oddelenia MsÚ v Hurbanove.
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice.
JUDr. Anna Mišová z poverenia pána Jozefa Lakatoša, bytom Vlkanovo 335, Bajč
listom zo dňa 6. 5. 2009 požiadala Mesto Hurbanovo o odpredaj nehnuteľnosti v k. ú.
Hurbanovo vedenej v katastri nehnuteľností na Správe katastra v Komárne na liste
vlastníctva č. 2376, a to pozemku, parcely č. 971/4 – ostatné plochy o výmere 596 m2. Na
predmetnom pozemku vybudovali manželia Jozef Lakatoš a Alžbeta Lakatošová v roku
1983 stavbu rodinného domu na základe stavebného povolenia vydaného vtedajším MsNV
v Hurbanove č. 748/82 zo dňa 30. 7. 1982. Nakoľko toho času nebola podpísaná dohoda
o zriadení práva osobného užívania pozemku, pozemok sa stal v zmysle zákona o majetku
obcí vlastníctvom mesta. Pani Alžbeta Lakatošová zomrela v roku 1999 a rozostavanú
stavbu na žiadanom pozemku zdedil v zmysle Osvedčenia o dedičstve č. k. 5D 860/2008,
Dnot 20/2009 zo dňa 3. 4. 2009 pozostalý manžel, pán Jozef Lakatoš. Stavbu v súčasnosti
obývajú na základe nájomnej zmluvy neprispôsobiví občania. Rozostavaná stavba
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rodinného domu bola zameraná geometrickým plánom č. 35469510-73/2008 zo dňa 20. 8.
2008, pričom vznikli novovytvorené pozemky, parcela č. 971/4 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 455 m2 – dvor a parcela č. 971/36 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 141 m2 – pozemok zastavaný stavbou. Za žiadaný pozemok ponúka p. Jozef
Lakatoš kúpnu cenu 5 €/m2 (150,-Sk/m2). U pána Jozefa Lakatoša eviduje mestský úrad
nedoplatky na daniach z nehnuteľností a poplatkoch za odvoz TKO vo výške viac ako 100
€. V zmysle čl. III, ods. 8 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Hurbanovo majetok
mesta sa nemôže previesť do vlastníctva takej právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má
podlžnosti voči mestu alebo mestským organizáciám.
Dňa 22. 10. 2008 bol na Mestský úrad doručený list manželov Mgr. Gabriel Kádek
a Mgr. Beáta Kádeková, bytom Kvetná 34, Hurbanovo. Manželia Kádekoví bývajú
v rodinnom dome oproti rozostavanej stavbe rodinného domu na žiadanom pozemku. Vo
svojom liste sa sťažujú na neprispôsobivých občanov, ktorí túto stavbu obývajú, a žiadajú
Mesto Hurbanovo o odpredaj pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve pána Jozefa
Lakatoša do ich vlastníctva, pričom ponúkajú za pozemok kúpnu cenu 8 €/m2 (250,Sk/m2). Dňa 11. 8. 2009 bol cestou právnej zástupkyne manželov Kádekových doručený
na mestský úrad návrh na uzatvorenia kúpnej zmluvy s predmetom kúpy pozemku, parcely
č. 971/4 – ostatné plochy o výmere 596 m2 v k. ú. Hurbanovo. Odpredajom pozemku do
vlastníctva manželov Kádekových by sa mohol vyriešiť dlhoročný nežiaduci stav
spôsobený občanmi obývajúcimi rozostavanú stavbou rodinného domu na pozemku.
V prípade súdneho sporu o pozemok pri tejto alternatíve by mesto nemuselo byť úspešné.
V zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení platnom od 1. 7. 2009, §
9a, ods. 8, písm. b) pozemok vo vlastníctve obce zastavaný stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy sa môže odpredať priamym predajom do
vlastníctva vlastníka nadstavby a podľa § 9a, ods. 8, písm. e) v prípadoch hodných
osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou
prítomných poslancov sa môže obecná nehnuteľnosť previesť do vlastníctva inej osoby
priamym predajom.
Pán poslanec Kecskés – vyjadril svoju podporu v prospech žiadosti manželov
Kádekových a schváliť 2. alternatívu návrhu na uznesenie.

Návrh na uznesenie číslo 510/2009 – MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
súhlasí
s odpredajom nehnuteľnosti v kat. územie Hurbanovo, pozemku, parcely č. 971/4 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 455 m2 a pozemku, parcely č. 971/36 – zastavané
plochy a nádvoria o výmere 141 m2 oddelených geometrickým plánom č. 3546951073/2008 zo dňa 20. 8. 2008 z pôvodnej parcely č. 971/4 – ostatné plochy o výmere 596 m2
vedenej v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 2376 do vlastníctva manželov Mgr.
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Gabriel Kádek a Mgr. Beáta Kádeková, trvale bytom Kvetná 34, Hurbanovo, v súlade s §
9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení za kúpnu cenu
stanovenú v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Hurbanovo vo výške 10 €/m2
(301,30 Sk/m2). Poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí nadobúdateľ.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:
p. Tornóczy, 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

K bodu č. 7
Spoločensko – politická klíma v meste Hurbanovo.
Správu predkladá PaedDr. Gabriella Keszeg, poslankyňa mestského zastupiteľstva
za Stranu maďarskej koalície v Hurbanove, ktorá prečítala list poslancov SMK – ústna
správa.
Správa tvorí prílohu zápisnice.
Pani poslankyňa Dr. Keszeg sa vo svojím príspevku zaoberala s udalosťami
posledných mesiacov v meste, hlavne inzultáciami a napádaním poslancov SMK.
Vyčítala primátorke mesta, že nerešpektovala poslancami potvrdené uznesenie MZ
o vymenovaní členov školských rád, že na fórum na internetovej stránke mesta bolo
zneužité na ohováranie bývalých predstaviteľov mesta, šírenie poplašnej správy o zlúčení
maďarskej základnej školy so slovenskou základnou školou pre nízky počet zapísaných
detí do maďarskej školy, že sľúbila odpredaj nehnuteľnosti bez uznesenia mestského
zastupiteľstva, nevýhodnú realizáciu prenájmu nehnuteľností v areály priemyselného
parku, rozširovanie letákov pred voľbami do Európskeho parlamentu v ktorom osočovali
bývalé vedenie mesta jednotlivci a náčelník mestskej polície, s ktorými osobami je pani
primátorka je obklopená. Napriek potvrdeným uzneseniam MZ o odvolaní náčelníka
mestskej polície a zníženie počtu členov mestskej polície, náčelníka MsP neodvolala.
Niektorí jednotlivci verbálne napadli vedúceho klubu SMK, z uvedeného dôvodu museli
požiadať asistenciu príslušníkov polície, za neoprávnené preplatenie súkromnej faktúry
primátorky mesta z účtu mesta, na ktorý upozorňoval hlavný kontrolór mesta a za ktoré
mestské zastupiteľstvo vyslovilo nedôveru primátorke a vedúcej finančného oddelenia
MsÚ. Vo svojom príspevku spochybnila výsledky volieb aj napriek tomu, že výsledky
volieb boli potvrdené ústavným súdom. Uviedla, že primátorka mesta osobám jej
blízkym dáva výhodné zákazky na prevedenie prác, za ktoré prepláca mesto. Strana
maďarskej koalície doteraz bola ochotná spolupracovať v prospech rozvoja mesta, pani
primátorka bude musieť porozmýšľať o tom, s kým bude do konca volebného obdobia
spolupracovať.
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Pani primátorka – uvedené osočujúce útoky odmieta, momentálne nie je
pripravená na odznelé obvinenia, ale bude reagovať a pripraví sa na svoju obhajobu.
Hlavný kontrolór mesta pán Basternák – informoval prítomných o liste Okresného
riaditeľstva Policajného zboru Komárno zo dňa 1. 7. 2009, v ktorom ho oboznámili so
skutočnosťou, že začali trestné stíhanie vo veci rozširovania letákov pred voľbami do
Európskeho parlamentu. Ďalej upozornil primátorku mesta na nedodržanie zákonov
z dôvodu, že poslancami potvrdené uznesenia nemajú odkladný účinok.
Pán poslanec Kecskés sa dotazoval, že prečo aj napriek tomu, že poslancami MZ bolo
potvrdené uznesenie na odvolanie náčelníka MsP ho z funkcie pani primátorka
neodvolala.
Pani primátorka – náčelníka mestskej polície neodvolala z dôvodu, že podala podnet na
preskúmanie potvrdeného uznesenia na Okresnú prokuratúru v Komárne.
Pán poslanec Kecskés mal dotaz, či všetci príslušníci mestskej polície počas služby
nosia zbraň.
Poverený náčelník mestskej policie pán Botoš uviedol, že okrem neho každý príslušník
mestskej polície počas služby nosí zbraň, on dobrovoľne odovzdal svoju zbraň na políciu
za krivé obvinenie na svoju osobu.
Pán Basternák, hlavný kontrolór mesta uviedol, že primátorka mesta porušuje zákon
z dôvodu, že náčelníkovi mestskej polície nebolo udelené povolenie MZ, aby mohol slúžiť
bez zbrane v zmysle zákona o obecnej polícií.
Pán poslanec Kecskés – mal dotaz, či mestské zastupiteľstvo udelilo povolenie
náčelníkovi mestskej policie, aby mohol slúžiť bez zbrane, pán Botoš o povolenie
mestské zastupiteľstvo nepožiadal.
Pani primátorka - odmietla obvinenia zo strany pána hlavného kontrolóra za porušenie
zákonov.
Pán poslanec Kecskés požiadal prítomných poslancov na prijatie uznesenia:
Návrh na uznesenie číslo 511/2009 – MZ
Mestské zastupitelstvo v Hurbanove
konštatuje,
že v tomto volebnom období nedalo povolenie nato, aby príslušník Mestskej polície
v Hurbanove mohol vykonávať svoju činnosť bez zbrane.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:
Mgr. Červenák,p. Tornóczy, Ing. Hegyi, p. Kecskés
Dr. Keszeg, p. Radošická, Ing. A. Szolgay,
Ing. Š. Szolgay, Mgr. Veszelei
p. Fekete, p. Žigová

za
proti
zdržal sa

9
0
2
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Na záver pani primátorka poďakovala všetkým prítomným za účasť a zasadnutie
mestského zastupiteľstva ukončila.

JUDr. Margita Zemková
primátorka mesta

Ing. Adriana Kasášová
prednosta úradu

Overovatelia:
Norbert Tornóczy

Anna Žigová

