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Z á p i s n i c a 
 

z 34. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,  
ktoré sa konalo dňa 18. 2. 2010 

 
Rokovanie  34. zasadnutia  Mestského  zastupiteľstva v Hurbanove zahájila                    

JUDr. Margita  Z e m k o v á,  primátorka  mesta  za účasti 10 poslancov (prezenčná 
listina je prílohou zápisnice). Zároveň privítala aj prítomných občanov mesta. 
 

Neprítomný – ospravedlnený: Ing. Štefan Szolgay 
 
Ďalší prítomní :  Ing. Adriana Kasášová, prednostka MsÚ 
   László Basternák, hlavný kontrolór mesta 
   Ing. Edita Gogolová, vedúca finančného oddelenia MsÚ 
   Ing. Zoltán Veres, vedúci správneho oddelenia MsÚ 

Ing. Ján Bahorec, konateľ MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta   
Hurbanovo, s. r. o.  

                             Mgr. Roland Hulko, vedúci oddelenia regionálneho rozvoja 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. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo – návrh zmeny 

v zmysle novely zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  
5. Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu 

„Modernizácia hasičského zboru Hurbanovo“ a schválenie spolufinancovania tohto 
projektu z rozpočtu mesta Hurbanovo 
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6. Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu 

„Rekonštrukcia a modernizácia mestského zdravotného strediska Hurbanovo“ 
a schválenie spolufinancovania tohto projektu formou úveru 

7. Návrh na schválenie príspevku na linku  SAD 401 418 Hurbanovo – Bajč – Nové 
Zámky  

8. Spolufinancovanie projektu – Zosúladenie rodinného a pracovného života v meste 
Hurbanovo zriadením „Centra pre mladé mamičky“ 

9. Žiadosť Zariadenia pre seniorov Smaragd Hurbanovo o zvýšenie počtu 
zamestnancov a poskytnutie finančných prostriedkov 

10. Vstup Mesta Hurbanovo do Európskeho zoskupenia územnej spolupráce – 
schválenie stanov 

11. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Hurbanovo na obdobie 
1. polrok 2010 

12. Návrh na vymenovanie do funkcie riaditeľov od organizácií zriadených Mestom 
Hurbanovo 

13. Rôzne 
14. Diskusia 
15. Záver 

 
    Pani primátorka mesta  žiadala do programu rokovania v bode rôznom zaradiť 

žiadosti o prenájom pozemkov v priemyselnom parku (4 žiadostí). 
         Pani poslankyňa Radošická žiadala prerokovať návrh   na znovu pridelenie 
trojizbového bytu v Hurbanove na Sládkovičovej ulici č. 36/12,  nakoľko 
predchádzajúci uchádzač, ktorému byt bol pridelený sa vzdal tohto bytu. 
 
         Za prednesený a doplnený program rokovania poslanci mestského zastupiteľstva 
hlasovali nasledovne: 

 
P. Tornóczy, p. Fekete, Ing. Hegyi, p. Kašík, p. Kecskés 
PaedDr. Keszeg, p. Radošická, Ing. A. Szolgay, 
Mgr. Veszelei, p. Žigová           
         za     10 
         proti      0 
         zdržal sa      0 
 

Program rokovania 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 18. 2. 2010 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 :                       Anna Žigová 
                                                        Ladislav Fekete 
                                                        Mgr. Gyula Veszelei        
 
                                                                                                      
Mandátová komisia :                     Dr. Gabriella Keszeg          
                                                        Norbert Tornóczy 
             Miklós Kecskés 
 
Overovatelia :            Ing. Attila Szolgay 
              Georgína Radošická 

          
Zapisovateľka :                              Zuzana Kardhordóová 
 

Navrhnuté zloženie pracovných komisií bolo poslancami mestského 
zastupiteľstva schválené. 

 
K bodu č. 2 
Interpelácia 
 

 V rámci interpelácie vystúpila primátorka mesta, ktorá na dnešnom zasadnutí   
mestského zastupiteľstva  oznámila prítomným poslancom a občanom mesta, že za 
vedúceho oddelenia regionálneho rozvoja Mestského úradu v Hurbanove  vymenovala 
dňa 8. februára 2010 pána  Mgr. Rolanda Hulka, miesto Ing. Jána Bahoreca, ktorý sa 
stal dňom 22. januára 2010 konateľom MsVaK – Vodárne a kanalizácie Hurbanovo, s. 
r. o. Pán Mgr. Hulko spĺňa všetky  predpoklady na funkciu vedúceho oddelenia, je 
spoľahlivý a oddaný svojej práci a má príslušné  vzdelanie. 
 V ďalšom pani primátorka informovala poslancov ako i obyvateľov mesta, že 
spoločnosť Heineken Slovensko, a. s.  v spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou 
dňa 16. 2. 2010 vyhlásila  druhý ročník grantového programu „Tu sme doma“. Program 
je určený na skvalitnenie života obyvateľov mesta Hurbanovo a jeho okolia. Zaujímavé 
projekty podporí Heineken Slovensko, a. s.  celkovou sumou 33 000 €. O grant môžu 
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žiadať jednotliví obyvatelia, občianske združenia, školy a škôlky, športové kluby a iné 
organizácie  do 23. apríla 2010. 
 Spoločnosť Heineken Slovensko, a. s.  sa rozhodla pre vyhlásenie druhého 
ročníka grantového programu na základe pozitívnych ohlasov z predchádzajúceho 
ročníka.  
 Pani poslankyňa Radošická, predsedníčka komisie sociálnej, bytovej 
a zdravotnej MZ v rámci svojej interpelácie žiadala mesto o riešenie problematiky 
starostlivosti  o  bezdomovcov v rámci mesta, zabezpečením vykurovaného nocľahu, 
vhodného teplého oblečenia a teplej stravy raz za deň. 
 Pani primátorka reagovala na interpeláciu pani poslankyne Radošickej v tom 
zmysle, že mesto sa stará o bezdomovcov, majú zabezpečenú denne jednu teplú stravu, 
teplé vybavenie, zdravotnú starostlivosť a   našlo sa provizórne riešenie  nocľahu pre 2 
osoby v areáli hasičskej zbrojnice.  
 Pán poslanec Kašík mal dotaz na realizáciu projektu rekonštrukcie Základnej 
školy s vyučovacím jazykom slovenským na námestí Konkolyho - Thege.  
 Ing. Bahorec odpovedal pánovi poslancovi Kašíkovi, že doklady na 
rekonštrukciu tejto školy budú odovzdané budúci týždeň Ministerstvu výstavby 
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na kontrolu,  rekonštrukčné práce majú 
byť zahájené v mesiacoch jún resp. júl 2010.  
 Pán poslanec Fekete mal pripomienku na káblový rozvod televízie  v časti mesta 
Bohatá pre   časté poruchy káblového vedenia,  na zdĺhavé odstránenie porúch, žiadal 
aktualizovať webovú stránku mesta v texte Štatút mesta a  vytvoriť komisiu na 
prehodnotenie a aktualizáciu tejto stránky.  
 Pani primátorka odpovedala na interpeláciu pána poslanca Feketeho. Tento 
týždeň prebehli rokovania s Ing. Farkasom, konateľom firmy Carisma, s. r. o., 
prevádzkovateľom káblovej televízie ohľadne rekonštrukcie káblového televízneho 
vedenia. 
 Pani poslankyňa Žigová mala interpeláciu na pána hlavného kontrolóra mesta, 
ktorý na predchádzajúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva nesprávne  informoval 
poslancov MZ o výpočte ceny  1 bm kanalizácie. Hlavný kontrolór mesta uviedol, že 
o výpočte ceny za 1 bm kanalizácie informoval Ing. Bahorec. 
 
 

K bodu 3 
Kontrola  plnenia uznesení z 33. zasadnutia mestského zastupiteľstva konaného 
dňa 21. januára 2010. 
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 Na 33. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove konaného dňa 21. 
januára 2010 boli prijaté uznesenia  od čísla 578/2010 – MZ do čísla 584/2010 – MZ. 
 

Ukladaciu časť mali uznesenia č. 579/2010 – MZ a uznesenie číslo 581/2010 – 
MZ.  

Uznesenie  číslo 579/2010 – MZ v bode b/ uložilo pre konateľa spoločnosti 
MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s. r. o.,  
v bode 1/ 
uskutočniť započítanie časti predmetnej postupovanej pohľadávky vo výške 33 174,83€ 
voči pohľadávke spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a. s., 
na kúpnu cenu za prevod kanalizácie – kanalizačnej vetvy A, B, C v kat. území 
Hurbanovo a kat. území Bohatá v celkovej výške 1 218 803,54 € bez DPH voči 
spoločnosti MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s. r. o., 

Táto úloha je splnená ku  15. 2.  2010  postupovaná pohľadávka (na kúpu) vo 
výške 33 174,83 €   bola započítaná v zmysle uznesenia MZ. 
V  bode 2/ 
uskutočniť započítanie časti predmetnej postupovanej pohľadávky   vo výške 33 174,83 
€ voči pohľadávke spoločnosti  KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a. 
s., na úhradu nájomného za nájom kanalizácie – kanalizačné vetvy A, B, C v kat. území 
Hurbanovo a kat. územie Bohatá za obdobie pred nadobudnutím vlastníctva 
k predmetným nehnuteľnostiam na základe Nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi 
spoločnosťou KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a. s., ako 
prenajímateľom a spoločnosťou MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s. r. 
o., ako nájomcom zo dňa 21. 12. 2007 v znení Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve (zmena 
výšky nájomného za obdobie pred odkúpením kanalizácie). 

Postupovaná pohľadávka ku dňu 15. 2. 2010  (nájomné za nájom kanalizácie) je  
započítaná  resp. zaúčtovaná  v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva.  

 
Uznesenie číslo 581/2010 – MZ v bode  2/ uložilo Ing. Edite Gogolovej, vedúcej 

finančného oddelenia MsÚ v Hurbanove vyčleniť z rozpočtu mesta finančné prostriedky 
na prevedenie prác – stavebné úpravy sociálnych zariadení v objekte Domu kultúry 
v mestskej časti Bohatá  vo výške 2 000,- €.   

 
Uvedená akcia bude financovaná z finančných prostriedkov  na údržbu 

schválených v rozpočte mesta na rok 2010. 
 
Na 19. zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 24. 7. 2008 

uznesenie č. 283/2008 – MZ  bod c/ uložilo konateľke spoločnosti MsBP a ĽP, s. r. o., 
Hurbanovo pani Františke Jezsóovej v spolupráci s dozornou radou a hlavným 
kontrolórom mesta   nájsť najvhodnejšie riešenie chodu spoločnosti  od 1. 1. 2009.  

Táto úloha nie je splnená, vyzvala pani Františku Jezsóovú, konateľku MsBP 
a ĽP, s. r. o., dozornú radu MsBP a ĽP, s. r. o. Hurbanovo a hlavného kontrolóra mesta 
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na  splnenie tejto úlohy.  

 
K bodu 4 

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo – návrh zmeny 
v zmysle novely zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. 
Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci správneho oddelenia MsÚ v Hurbanove. 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 
 
 Finančná komisia návrh  zmeny Zásad už pripomienkovala na predchádzajúcom 
zasadnutí a po zohľadnení pripomienok doporučuje Zásady hospodárenia a nakladania 
s majetkom Mesta Hurbanovo schváliť. Čo sa týka priemerných režijných nákladov 
v Cenovej mape č. 2 finančná komisia nedoporučuje konkretizovať ich hodnotu 
v zásadách, ich stanovenie prenecháva na zodpovedných zamestnancov.  
 Pán poslanec Kecskés v cenovej mape postráda zadelenie mestského športového 
klubu a to  z toho dôvodu, že MŠK, ktorý je majetkom mesta tiež prenajíma svoje 
priestory, ihriská, zasadacie priestory atď. 
 
Návrh na uznesenie číslo 585/2010 - MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje 
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo  
podľa predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
 
Pp. Kašík, Tornóczy, Ing. Hegyi 
Kecskés, Dr. Keszeg, Radošická, Ing. A. Szolgay, 
Mgr. Veszelei, Žigová      za     10 
         proti      0 
p. Fekete        zdržal sa      1 
 
 
 K bodu č. 5. 
Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu 
„Modernizácia hasičského zboru Hurbanovo“ a schválenie spolufinancovania 
tohto projektu z rozpočtu mesta Hurbanovo. 
Správu predkladá Mgr. Roland Hulko, vedúci oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ 
v Hurbanove.  
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 
 

Dňa 29. januára 2010 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 
zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre 
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Regionálny operačný program; Prioritná os č. 4 Regenerácia sídiel; Opatrenie: 4.2 
Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb – Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) 
a obecné hasičské zbory (OHZ). 

NFP môže byť  poskytnuté na rekonštrukciu a modernizáciu existujúcich 
zariadení a s tým spojené obstaranie vybavenia vrátane IKT a vybavenia povodňovej 
záchrannej služby zriadenej HaZZ 
Pôvodné ukončenie výzvy malo byť 30. 4. 2010, avšak  s účinnosťou od 5. 2. 2010 je 
výzva dočasne zrušená. 

V súvislosti s touto výzvou má mestský úrad záujem podať žiadosť o nenávratný 
finančný príspevok na zateplenie požiarnej zbrojnice – fasády i strechy, výmenu okien 
a dverí, rekonštrukcie kotolne, výmena sanitárnych zariadení, úprava podlách 
a zakúpenie vybavenia pre povodňovú záchrannú službu. 
Predpokladaná výška projektu by činila cca 165.000,- € aj s vypracovaním doplnenia 
projektovej dokumentácie, presná výška bude známa po vypracovaní projektu 
a rozpočtu. 5 % spoluúčasť bude predstavovať cca 8.000,- €. 
 Finančná komisia pri mestskom zastupiteľstve doporučuje schváliť realizáciu 
a spolufinancovanie uvedeného projektu. 
 Pán poslanec Kecskés mal dotaz, či  do uvedenej žiadosti – projektu o nenávratný 
finančný príspevok sa  nedá zahrnúť požiarna technika.  
 Mgr. Hulko, vedúci oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ informoval pána 
poslanca, že výzva neuvažuje o technickom vybavení na požiarnu techniku, uvažuje 
o rekonštrukcii a modernizácii jestvujúcich zariadení o povodňovej záchrannej 
a informačnej technike.  
 Pani primátorka informovala prítomných o žiadosti, ktorú podalo Mesto 
Hurbanovo na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na nové technické vybavenie 
požiarnej techniky.   
 
Návrh na uznesenie číslo 586/2010 – MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje 
a/  
Dopracovanie projektovej dokumentácie na predloženie žiadosti o NFP pre Požiarnu 
zbrojnicu Hurbanovo. 

b/ 
1/ predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho 
operačného programu; Prioritná os č. 4 Regenerácia sídiel; Opatrenie: 4.2 Infraštruktúra 
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nekomerčných záchranných služieb – Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) a obecné 
hasičské zbory (OHZ) na realizáciu projektu „Modernizácia hasičského zboru 
Hurbanovo“, ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 
Hurbanovo; 
2/ zabezpečenie realizácie projektu „Modernizácia hasičského zboru Hurbanovo“, po 
schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok; 
3/ spolufinancovanie projektu „Modernizácia hasičského zboru Hurbanovo“ v  hodnote 
5%, z celkových oprávnených výdavkov na projekt a to z hotovostných vlastných 
zdrojov mesta.  

   
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
 
Pp. Kašík, Tornóczy, Fekete, Ing. Hegyi, 
 Kecskés, Dr. Keszeg, Radošická, Ing. A. Szolgay, 
Mgr. Veszelei, Žigová      za     10 
         proti      0 
         zdržal sa      0 
 
 
 

K bodu č. 6 
Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu 
„Rekonštrukcia a modernizácia Mestského zdravotného strediska Hurbanovo“ 
a schválenie spolufinancovania tohto projektu formou úveru. 
Správu predkladá Mgr. Roland Hulko, vedúci oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ 
v Hurbanove. 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove na 30. zasadnutí  dňa 3. 9. 2009 prijalo 
uznesenie č. 509/2009-MZ, kde súhlasilo s predložením žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok pre Operačný program Zdravotníctvo výzva POZ 2009/2.1/01 
„Rekonštrukcia a modernizácia mestského zdravotného strediska Hurbanovo“  
V prvej výzve sme neboli úspešní. Ďalšia výzva bola vyhlásená 20. januára 2010, dátum 
uzávierky je 20. apríl 2010.  
Snahou mestského úradu je opäť podať žiadosť o NFP na projekt „Rekonštrukcia 
a modernizácia mestského zdravotného strediska Hurbanovo“ s menšími úpravami – 
doplnenie oplotenia areálu. 
Predpokladaná výška projektu by činila cca 1.410 tis. € aj s vypracovaním doplnenia 
projektovej dokumentácie, presná výška bude známa po vypracovaní projektu 
a rozpočtu. 5 % spoluúčasť bude predstavovať cca 71.000,- €. 
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 Pán poslanec Kecskés doporučuje schváliť realizáciu a spolufinancovanie 
projektu, ktorý má veľkú prioritu pre mesto. 
 Pán poslanec Hegyi postrádal z predkladanej žiadosti presnú sumu projektu aj 
výšku vyčíslenej hodnoty spolufinancovania zo strany mesta.  
  
Návrh na uznesenie číslo 587/2010 – MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove   
schvaľuje 
A/  
Dopracovanie projektovej dokumentácie na predloženie žiadosti o NFP pre 
„Rekonštrukcia a modernizácia mestského zdravotného strediska Hurbanovo“. 

B/ 
1/ predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu 
zdravotníctvo; Prioritná os 2 Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám; 
Opatrenie 2.1 Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej 
starostlivosti na realizáciu projektu „Rekonštrukcia a modernizácia mestského 
zdravotného strediska Hurbanovo“, ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja mesta Hurbanovo; 
2/ zabezpečenie realizácie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia mestského 
zdravotného strediska Hurbanovo“, po schválení žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok; 
3/ spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia mestského zdravotného 
strediska Hurbanovo“ v  hodnote 5%, z celkových oprávnených výdavkov na projekt 
a to formou úveru.  
 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
 
Pp. Kašík, Tornóczy, Fekete, Ing. Hegyi, 
Kecskés, Dr. Keszeg, Radošická, Ing. A. Szolgay, 
Mgr. Veszelei, Žigová      za     10 
         proti      0 
         zdržal sa      0 
 
 K bodu č. 7 
Návrh na schválenie príspevku na linku SAD 401 418 Hurbanovo – Bajč – Nové 
Zámky. 
Správu predkladá Ing. Mgr. Hulko, vedúci oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ 
v Hurbanove. 
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Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 
 

Na 31. zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 12. 11. 2009 sa 
nesúhlasilo s príspevkom na prevádzku autobusovej linky 401 418 Hurbanovo – Bajč - 
Nové Zámky (linka, ktorá zabezpečuje presun obyvateľov a žiakov z mestskej časti 
Nová Trstená). Spoločnosť SAD a. s., ,Nové Zámky opätovne požiadala 
o prehodnotenie a schválenie príspevku na rok 2010. Svoju žiadosť odôvodnila tým, že 
má informácie o rokovaní v  uvedenej veci na odbore dopravy NSK.  

Finančná komisia pri MZ, poslanci za SMK a komisia dopravy a verejného 
poriadku pri MZ  v Hurbanove súhlasia s poskytnutím finančného príspevku na 
prevádzku autobusovej linky č. 401 418.  
 
 
Návrh na uznesenie číslo 588/2010 – MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
1) súhlasí 
s uzatvorením zmluvy č. 1/2010 o poskytnutí príspevku na prevádzku spojov č. 7 a 8 
prímestskej autobusovej linky č. 401 418 Hurbanovo – Bajč – Nové Zámky 
2) ukladá 
Ing. Gogolovej, vedúcej finančného oddelenia MsÚ v Hurbanove  vyčleniť z rozpočtu 
mesta finančný príspevok vo výške 2.276 € + zákonom stanovené DPH na rok 2010.   
 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
 
Pp. Kašík, Tornóczy, Fekete, Ing. Hegyi, 
Kecskés, Dr. Keszeg, Radošická, Ing. A. Szolgay, 
Mgr. Veszelei, Žigová      za     10 
         proti      0 
         zdržal sa      0 
 
 K bodu č. 8 
Spolufinancovanie projektu – Zosúladenie rodinného a pracovného života v meste 
Hurbanovo zriadením „Centra pre mladé mamičky“ 
Správu predkladá Ing. Edita Gogolová, vedúca finančného oddelenia MsÚ 
v Hurbanove. 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice.  
 

V roku 2009 mesto predložilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len 
„žiadosť o NFP“) pod názvom Zosúladenie rodinného a pracovného života v meste 
Hurbanovo zriadením „Centra pre mladé mamičky“ , na základe výzvy Fondu 
sociálneho rozvoja (ďalej len „FSR“), v rámci Operačného programu Zamestnanosť 
a sociálna inklúzia, Opatrenia 2.3: Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života.  
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        Celkové rozpočtované výdavky projektu sú 99 743,00 EUR. Spolufinancovanie 
projektu zo strany mesta je stanovené vo výške 5 %, t. j. 4 987,15 EUR. 
         Realizáciou predloženého projektu sa prispeje k zvýšeniu dostupnosti 
a skvalitneniu služieb zameraných na podporu zosúladenia rodinného a pracovného 
života v meste Hurbanovo  zriadením Centra pre mladé mamičky. Realizáciou  aktivít 
projektu dôjde k uľahčeniu vstupu a udržaniu sa na trhu práce pre matky zapojené do 
projektu. Uvedené bude dosiahnuté zabezpečením starostlivosti o ich deti v čase, keď sa 
pripravujú na budúce zamestnanie, resp. si hľadajú zamestnanie, poskytovaním 
poradenských a informačných služieb týmto matkám a podporovaním ich účasti na 
vzdelávaní a príprave pre trh práce. Tieto aktivity by mali prebiehať v budove centra 
voľného času, kde v rámci projektu bude vybudovaný bezbarierový vstup do budovy, 
vynovené sociálne zariadenia, úprava miestností pre realizáciu uvedených činností, 
bude obstaraná nevyhnutná výpočtová technika, dataprojektor, vybavenie do miestnosti 
pre deti a pod. 
         Projekt by mal byť realizovaný v období od apríla 2010 do júla 2011. V rámci 
projektu by sa mali vytvoriť pracovné príležitosti na čiastočný úväzok (pracovná 
zmluva, dohoda) pre dve osoby v rámci starostlivosti o deti. 
        Podľa predbežných informácií zo strany FSR - projekt prešiel úspešne hodnotiacim 
procesom, na základe ktorého nás vyzvali na doplnenie niektorých dokumentov a 
potvrdení, ktoré nebolo potrebné predkladať v etape registrácie žiadosti o NFP.         
  

Pani primátorka informovala prítomných poslancov, že zriadenie tohto centra 
obsahuje jej volebný program, konajú sa úvodné stretnutia mladých mamičiek v Centre 
voľného času v Hurbanove pod názvom klub Bambino.   

 
Členovia finančnej komisie na svojom zasadnutí namietali, prečo tento materiál 

nebol prerokovaný v mestskom zastupiteľstve ešte pred podaním žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok. Sú postavení pred hotovú vec, nakoľko projekt už úspešne prešiel 
hodnotiacim procesom a je reálna šanca na jeho úspešnosť. Ak by sa neodsúhlasilo jeho 
spolufinancovanie, mesto by muselo odstúpiť od realizácie projektu.  

 
Finančná komisia pri MZ doporučuje schváliť realizáciu a spolufinancovanie 

uvedeného projektu.  
 
 
Návrh na uznesenie číslo 589/2010 – MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje 
a) zabezpečenie realizácie projektu  „Centra pre mladé mamičky“ po schválení žiadosti 
o NFP, 
b) financovanie projektu „Centra pre mladé mamičky“  vo výške 5 % z celkových 
oprávnených výdavkov projektu, t. j. vo výške 4 987,15 EUR z vlastných zdrojov 
mesta. 
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Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
 
Pp. Kašík, Tornóczy, Fekete, Ing. Hegyi, 
Kecskés, Dr. Keszeg, Radošická, Ing. A. Szolgay, 
Mgr. Veszelei, Žigová      za     10 
         proti      0 
         zdržal sa      0 
 
 

K bodu č. 9 
Žiadosť Zariadenia pre seniorov Smaragd Hurbanovo o zvýšenie počtu 
zamestnancov a poskytnutie finančného príspevku. 
Správu predkladá Mgr. Renáta Šuláková, riaditeľka Zariadenia pre seniorov Smaragd 
Hurbanovo. 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 
 
 Zariadenie pre seniorov Smaragd Hurbanovo je zariadením otvoreným v súlade 
s Dohovorom  o ľudských právach – obyvatelia nie sú odmedzovaní vo svojom pohybe 
a tak isto sú umožnené návštevy obyvateľov v zriadení bez obmedzenia. 
 Z toho dôvodu je veľmi ťažké predísť neoprávneným návštevám, ktoré 
zneužívajú dobromyseľnosť a dôverčivosť obyvateľov za účelom neoprávneného 
obohacovania. Pod rôznymi zámienkami od nich vymáhajú finančné prostriedky, údaje 
z ich osobných dokladov a v neposlednom rade je ohrozená ich bezpečnosť a zdravie. 
 Zariadenie žiada o pridelenie finančných prostriedkov na mzdové prostriedky na 
2 zamestnancov na rok 2010 vo výške 9 943 €. 

 
Pani poslankyňa Radošická, predsedníčka komisie sociálnej, bytovej 

a zdravotníctva pri  MZ,  doporučuje vyhovieť žiadosti Zariadenia pre seniorov 
Smaragd za účelom evidovania návštevníkov ako i obyvateľov tohto zariadenia,  aby sa 
predišlo ohrozeniu bezpečnosti obyvateľov. 
 
Návrh na uznesenie číslo 590/2010 – MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje 
a/ zvýšenie počtu zamestnancov o 2 osoby na funkciu vrátnika/vrátničky v Zariadení 
pre seniorov Smaragd Hurbanovo 
b/  pridelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta pre zariadenie pre seniorov 
Smaragd Hurbanovo vo výške mzdových prostriedkov na uvedených zamestnancov.   
 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
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Pp. Kašík, Tornóczy, Fekete, 
Kecskés, Dr. Keszeg, Radošická, Ing. A. Szolgay, 
Mgr. Veszelei, Žigová      za       9 
         proti      0 
Ing. Hegyi        zdržal sa      1 
 
 
 K bodu č. 10 
Vstup Mesta Hurbanovo do Európskeho zoskupenia územnej spolupráce – 
schválenie stanov. 
Správu predkladá Ing. Edita Gogolová, vedúca finančného oddelenia MsÚ 
v Hurbanove. 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove dňa 14. 5. 2009 uznesením č. 462/2009-MZ 
schválilo prihlásenie sa mesta Hurbanovo za člena Európskeho zoskupenia územnej 
spolupráce Pons Danubii s ručením obmedzeným so sídlom v Komárne a poverilo 
primátorku mesta na podpísanie Dohovoru o založení zoskupenia. Zakladateľskými 
členmi tohto zoskupenia sú nasledovné mestá: Komárno, Kolárovo, Hurbanovo, 
Komárom, Tata a Kisbér. 
       Cieľom zoskupenia je harmonický rozvoj daného územia a posilnenie sociálnej 
a územnej súdržnosti. Výhoda takéhoto zoskupenia je predovšetkým v tom, že žiadanie 
finančných prostriedkov z eurofondov nie je závislé od štátu, netreba podať žiadosť 
prostredníctvom štátnych orgánov, ale je možné finančné prostriedky žiadať priamo 
z Bruselu. Oblasti spolupráce môžu byť napr.: rozvoj cezhraničnej spolupráce 
v ekonomickej oblasti, prevádzkovanie cezhraničnej dopravy, rozvoj cestovného ruchu, 
spoločné využívanie rôznych energetických zdrojov, cezhraničné poskytovanie 
zdravotníckych služieb, organizovanie spoločných programov, vystúpení a pod., za 
pomoci eurofondov alebo aj bez nich. 
       Predstavitelia členských miest očakávajú od zoskupenia vypracovanie úspešných 
projektov a ich realizáciu v prospech občanov regiónu.  
     Primátori jednotlivých miest dňa 28. 9. 2009 v Komárne podpísali Dohovor 
o založení tohto zoskupenia. Je to prvý krok k tomu, aby mohlo byť združenie 
registrované na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR.  
      Ďalším krokom je odsúhlasenie a podpísanie stanov zoskupenia. Uvedené stanovy 
tvoria prílohu tohto materiálu. 
 
Návrh na uznesenie číslo 591/2010 – MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
a) schvaľuje 
Stanovy Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Pons Danubii s ručením 
obmedzeným, so sídlom: Námestie generála Klapku 1, Komárno. 



 
Zápisnica z 34. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 

konaného dňa  18. 2. 2010 
- 14 - 

 
b) poveruje 
JUDr. Margitu Zemkovú, primátorku mesta podpísať Stanovy Európskeho zoskupenia 
územnej spolupráce Pons Danubii s ručením obmedzeným, so sídlom: Námestie 
generála Klapku 1, Komárno. 
 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
 
Pp. Kašík, Tornóczy, Fekete, Ing. Hegyi 
Kecskés, Dr. Keszeg, Radošická, Ing. A. Szolgay, 
Mgr. Veszelei, Žigová      za     10 
         proti      0 
         zdržal sa      0 
 
 K bodu č. 11 
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Hurbanovo za 
obdobie 1. polroka 2010. 
Správu predkladá László Basternák, hlavný kontrolór mesta. 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 
 
 Pani poslankyňa Žigová mala dotaz na hlavného kontrolóra mesta kedy sa môže 
nahliadnuť do zápisníc o prevedených kontrolách za uplynulé obdobie. 
 Pán Basternák hlavný kontrolór mesta oznámil prítomným poslancom, že na 
najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva predloží zápisnice z prevedených kontrol 
v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  
 
Návrh na uznesenie číslo 592/2010 – MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje 
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo na obdobie I. polrok 
2010. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
 
Pp. Kašík, Tornóczy, Fekete, Ing. Hegyi 
Kecskés, Dr. Keszeg, Radošická, Ing. A. Szolgay, 
Mgr. Veszelei, Žigová      za     10 
         proti      0 
         zdržal sa      0 
 
 
 K bodu č. 12 
Návrh na vymenovanie do funkcie riaditeľov do organizácií zriadených Mestom 
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Hurbanovo. 
Správu predkladá JUDr. Margita Zemková, primátorka mesta. 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 
 
 V zmysle § 11 ods. 4 písm. 1/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov pani primátorka predložila návrh na vymenovanie Ing. Ildikó 
Pavlíkovej, poverenej riadením Mestského zdravotného strediska v Hurbanove a pani 
Margity Lelovičovej poverenej riadením Kultúrneho strediska Miklósa Konkoly  – 
Thege – Konkoly - Thege Miklós Mővelıdési Központ Hurbanovo do funkcie 
riaditeliek týchto organizácií.  
 
 Uvedený návrh predložila  z dôvodu, že uvedené osoby sú mestským 
zastupiteľstvom len poverené riadením príslušných organizácií zriadených Mestom 
Hurbanovo, nie sú do funkcie štatutárneho orgánu riadne vymenované mestským 
zastupiteľstvom.  
 
 Výberové konanie na funkciu štatutárneho orgánu nie je v zmysle § 5 ods. 1 
zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 
predpisov potrebné vyhlásiť, nakoľko štatutárne orgány rozpočtových a príspevkových 
organizácií v samospráve sú menované kolektívnym orgánom.  Zákon  č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v § 11 ods. 4 písm. 1/ ustanovuje 
mestskému zastupiteľstvu zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové 
organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov). 
 
 
Návrh na uznesenie číslo 593/2010 – MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
a/ menuje 
Ing. Ildikó Pavlíkovú do funkcie riaditeľky Mestského zdravotného strediska 
v Hurbanove s účinnosťou od 19. 2. 2010 
b/ ruší 
uznesenie č. 254/2008 – MZ zo dňa 22. 5. 2008. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
 
Pp. Kašík, Tornóczy, Fekete, Ing. Hegyi 
Kecskés, Dr. Keszeg, Radošická, Ing. A. Szolgay, 
Mgr. Veszelei, Žigová      za     10 
         proti      0 
         zdržal sa      0 
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Návrh na  uznesenie číslo 594/2010 – MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
a/ menuje 
pani Margitu Lelovičovú do funkcie riaditeľky Kultúrneho strediska Miklósa Konkoly -  
Thege – Konkoly Thege Miklós Mővelıdési Központ Hurbanovo s účinnosťou od 19. 2. 
2010  
b/ ruší 
bod b/  uznesenia č. 4/2003 – MZ zo dňa 3. 1. 2003. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
 
Pp. Kašík, Tornóczy, Fekete, Ing. Hegyi 
Kecskés, Dr. Keszeg, Radošická, Ing. A. Szolgay, 
Mgr. Veszelei       za       9 
         proti      0 
p. Žigová        zdržal sa      1 
 
 
 K bodu 13 
Rôzne 
 
Rekultivácia skládky TKO v Hurbanove – spolufinancovanie projektu. 
Správu predkladá Ing. Edita Gogolová, vedúca finančného oddelenia MsÚ 
v Hurbanove. 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 
 
 Uznesením č. 190/2008 – MZ zo dňa 7. 2. 2008 bola schválená realizácia 
projektu „Rekultivácia skládky TKO v Hurbanove“ a jeho spolufinancovanie 
z úverových zdrojov. Toto uznesenie bolo doručené banke za účelom poskytnutia úveru. 
Banka po preverení podmienok poskytnutia úveru žiada od mesta doložiť aj uznesenie 
o zabezpečení úveru.  
 
Návrh na uznesenie číslo 595/2010 – MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
schvaľuje 
prijatie dlhodobého komunálneho investičného  úveru na (10 rokov) vo výške 88 376,72 
€ od Dexia banky Slovensko, a. s., za účelom spolufinancovania projektu „Rekultivácia 
skládky TKO v Hurbanove“ a s jeho zabezpečením vlastnou zmenkou.  
 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
 
Pp. Kašík, Tornóczy, Fekete, Ing. Hegyi 
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Kecskés, Dr. Keszeg, Radošická, Ing. A. Szolgay, 
Mgr. Veszelei, Žigová      za     10 
         proti      0 
         zdržal sa      0 
 
 
Návrh na zvýšenie základného imania spoločnosti MsVaK – Vodárne a kanalizácie 
mesta Hurbanovo, s. r. o. 
Správu predkladá Ing. Edita Gogolová, vedúca finančného oddelenia MsÚ 
v Hurbanove. 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 
 

Uznesením č. 575/2009-MZ bolo odsúhlasené prijatie investičného úveru za 
účelom zvýšenia základného imania spoločnosti a toto uznesenie bolo doručené aj 
banke za účelom poskytnutia úveru. Banka po preverení podmienok poskytnutia úveru 
žiada od mesta doložiť aj uznesenie, v ktorom mestské zastupiteľstvo súhlasí 
s navýšením základného imania spoločnosti MsVaK - Vodárne a kanalizácie mesta 
Hurbanovo, s. r. o. 
 
Návrh na uznesenie číslo 596/2010 – MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí 
s navýšením základného imania spoločnosti MsVaK - Vodárne a kanalizácie mesta 
Hurbanovo, s. r. o.,  o sumu 1 185 628,71 €, a to novým peňažným vkladom jediného 
spoločníka Mesta Hurbanovo a  s poskytnutím finančných prostriedkov mesta z úveru 
poskytnutého Dexia bankou Slovensko, a. s., na splatenie uvedeného navýšenia 
základného imania v súlade s uznesením č. 575/2009-MZ zo dňa 10. 12. 2009. 
 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
 
Pp. Tornóczy, Ing. Hegyi 
Kecskés, Dr. Keszeg, Radošická, Ing. A. Szolgay, 
Mgr. Veszelei       za       7 
         proti      0 
Pp. Kašík, Fekete, Žigová     zdržal sa      3 
 
 
 
Informatívna správa stavby „Zabudovanie podkrovia a rekonštrukcia Základnej 
umeleckej školy Hurbanovo. 
Správu predkladá Ing. Ján Bahorec 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 
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Stavebné práce na ZUŠ Hurbanovo prebiehajú podľa projektovej dokumentácie; 
k dnešnému sú uskutočnené práce za 258,8 tis €.  

 
    Predpokladané ukončenie stavebných prác má byť v mesiaci marec 2010. 

Vzhľadom na to, že ide o rekonštrukciu jestvujúcej budovy pri realizácii vznikli práce, 
ktoré neboli súčasťou projektovej dokumentácie a vyžadoval si ich technologický 
postup, sú to: 

 
a.) vznikli po odkrytí a demontáži konštrukcií – krovu, prekladov, izolácií a podláh, 

stien, stropov, priečok po obití omietky.  
b.) práce, ktoré vyžadoval investor resp. prevádzkovateľ budovy (riaditeľka ZUŠ), 

z dôvodu aby budova bola po prevedení prác 100% prevádzky schopná.  
  
  Uvedené  naviac práce sú zachytené v záznamoch z kontrolných dní zápisom 

v stavebnom denníku. 
 
  Naviac práce pozostávajú z predložených cenových ponúk k 1. 2. 2010 a sú 

nasledovné: 
 
Naviac práce č. 1 – vnútorná omietka:  
Cena spolu bez DPH :453,28 €     DPH 19%: 86,12 €       Cena s DPH: 539,4 € 
 
Naviac práce č. 2 – montáž Lexanu: 
Cena spolu bez DPH: 2 008,14 €  DPH 19%: 381,55 €    Cena s DPH: 2 389,69 € 
 
Naviac práce č. 3 - sadrokartónové stropy: 
Cena spolu bez DPH:4 861,76 €    DPH 19%: 923,73 €   Cena s DPH: 5 785,49 € 
 
Naviac práce č. 5 - palisády: 
Cena spolu bez DPH: 920,57  €     DPH 19%: 174,91€     Cena  s DPH: 1 095,48 € 
 
Naviac práce č. 6 – vonkajšie schodisko:  
Cena spolu bez DPH: 508,94 €    DPH 19%: 96,70 €      Cena  s DPH: 605,64 € 
 
Naviac práce č. 7 – ošetrenie drevených rámov krovu: 
Cena spolu bez DPH: 568,75 €    DPH 19%: 108,06 €     Cena s DPH: 676,81 € 
 
Naviac práce č. 8 – potery m.č. 106,107: 
Cena spolu bez DPH: 3 548,33 €  DPH 19%: 674,18 €    Cena s DPH: 4 222,51 € 
 
Naviac práce č. 9 – izolácia – koncertná sála: 
Cena spolu bez DPH: 660,93 €   DPH 19%: 125,58 €   Cena  s DPH: 786,51 € 
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Naviac práce č. 10 – ústredné vykurovanie:    
Cena spolu bez DPH: 4 216,19 €  DPH 19%: 801,08 €  Cena s DPH: 5 017,27 € 
 
Naviac práce spolu:  17.746,89 € + DPH 3.371,90 €     celkom  21.118,79 € 
 

V projektovej dokumentácii nie sú zahrnuté stavebné úpravy oplotenia, terénu, 
 hospodárskej budovy (je značne zastaralá), zvukovej izolácie miestností hudobnej 
výchovy, zakrytie kanalizačných potrubí. Na prevedenie uvedených úprav sa vypracuje 
predbežná kalkulácia finančných prostriedkov; predloží sa na schválenie.    

 
Finančná komisia je toho názoru, že zmeny, resp. naviac práce pri realizácii akcií 

treba odsúhlasiť vždy pred ich realizáciou. Nakoľko sa jedná o rekonštrukciu stavby 
z eurofondov, treba požiadať o rozšírenie projektu o navýšenie dotácie z eurofondov, 
lebo financovanie zo strany mesta nemôže byť viac jako 5 %, alebo rekonštrukciu 
dokončiť podľa pôvodného projektu a držať sa ceny, ktorá bola schválená verejným 
obstarávaním. 

Pán poslanec Ing. Hegyi mal dotaz, prečo mesto nepožiadalo o zmenu v priebehu 
rekonštrukčných prác na práce, ktoré sa vyskytli naviac počas rekonštrukcie,   či 
pôvodný projekt uvažoval  s navýšením výdavkov na spomínané práce, pán Bahorec 
nemá právo prevádzať  práce naviac.  

Pán Basternák, hlavný kontrolór mesta sa obáva, že  keby sa poskytovateľ dotácie 
z   EU fondov dozvedel o obsahu tejto informatívnej správy,  mesto by muselo vrátiť 
finančné  prostriedky.  

Pán Ing. Bahorec informoval, že do projektu sa nedostali všetky práce, lebo by 
nebola vyšla finančná analýza, resp. prepočet na 1 žiaka, ktoré predpisuju podmienky 
získania dotácie z eurofondov. Postupom času sa pri realizácii projektu vyskytli 
skutočnosti, ktoré  vyžadovali naviac práce, ktoré sa museli ihneď riešiť. Ing. Bahorec 
žiada vytvoriť komisiu na prešetrenie týchto prác a potom dať na  schválenie 
mestskému zastupitelstvu výšku finančných prostriedkov, ktoré si tieto práce 
vyžadovali.   

Pani primátorka mesta upozornila, že v budúcnosti musia byť vypracované 
projekty reálne s reálnymi rozpočtami.     

Pán poslanec Fekete je toho názoru, že pri takýchto stavbách sa môžu vyskytnúť 
naviac práce. 
 
 
Návrh na uznesenie číslo 597/2010 – MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie 
informatívnu správu stavby „Zabudovania podkrovia a rekonštrukcia Základnej 
umeleckej školy Hurbanovo“. 
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Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
 
Pp. Kašík, Tornóczy, Fekete, Ing. Hegyi 
Kecskés, Dr. Keszeg, Radošická, Ing. A. Szolgay, 
Mgr. Veszelei, Žigová      za     10 
         proti      0 
         zdržal sa      0 
 
 
Pán poslanec Kecskés požiadal o 5 minútovú prestávku, čím ostatní poslanci súhlasili. 
 
Dodatok k Zmluve o nájme medzi Mesto Hurbanovo a SolarLand2, s. r. o. – 
žiadosť. 
Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci správneho oddelenia MsÚ v Hurbanove. 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 
 
 Dňa 9. 3. 2009 bola podpísaná nájomná zmluva medzi prenajímateľom Mesto 
Hurbanovo a nájomcom SolarLand2, s. r. o.. Predmetom nájmu boli nehnuteľnosti  
vedené Správou katastra v Komárne na LV č. 907  pre Mesto Hurbanovo, katastrálne 
územie Bohatá parc. Č. 2092/15, 2092/16, 2092/17, 2092/18 a parc. Č. 2092/19. Podľa 
nájomnej zmluvy prenajímateľ a prenajíma nájemcovi nehnuteľnosti za účelom ich 
využitiu na nepoľnohospodárske podnikateľské účely a to na umiestnenie a 
prevádzkovanie fotovoltaických kolektorov na vybudovanie výrobných hál na výrobu 
komponentov do solárnych kolektorov a následne na riadne užívanie týchto hál na 
výrobu komponentov do solárnych kolektorov. Nájomná zmluva sa uzatvorila na dobu 
určitú na dobu 25 rokov. Výška nájomného bola stanovená dohodou zmluvných strán 
v sume 0,116 € za 1 m2 nehnuteľností na kalendárny rok, pričom takto dohodnuté 
nájomné je stanovené na obdobie prvých 15 rokov odo dňa účinnosti tejto zmluvy o 
nájme.  
 Nájomca podal dňa 15. 5. 2009 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení 
stavby. Dňa 23. 7. 2009 nájomca podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na 
stavbu „Fotovoltaická elektráren“ a príslušný stavebný úrad vydal dňa 2. 9. 2009 
stavebné povolenie na stavbu  Fotovoltaická elektráren členené na stavebné objekty SO 
01 – Fotovoltaické panely, SO 02 – Transformačná stanica EH2, SO 03 – Oplotenie 
ostraha FVTE. 
 V kat. území Bohatá Pozemkový úrad v Komárne rieši projekty Pozemkové 
úpravy v kat. území Bohatá. Do tohoto projektu boli zapracované medzi inými aj 
požadavky príslušných štátnych orgánov na rozšírenie biokoridorov. Takéto riešenie sa 
dotkne aj pozemkov v priemyselnom parku dané do prenájmu spoločnosti SolarLand2, 
s. r. o., ide o parc. č. 2092/18 a 2092/19. V týchto dvoch prípadoch pôjde o vytvorenie 
12 širokého ochranného pásma, ktoré nemôžu byť zastavané žiadnou stavbou. 
Z uvedeného dôvodu výmera pozemku parc. č. 2092/18 z pôvodnej výmery 1 0054 m2 
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sa zmení na 8 500 m2 a výmera pozemku 2092/19 z pôvodnej výmery   2 7808 m2 sa 
mení na 2 2300 m2. Rozdelenie pozemkov a zmena pôvodných výmer nastane 
k dátumu 1. 10. 2010 až po odsúhlasení celého projektu Pozemkové úpravy Bohatá, 
účastníkmi.  Uvedenou zmenou bol oboznámený aj vtedajší konateľ spoločnosti 
SolarLand2, s. r. o.,  Ing. Mikšík. Spomínanou zmenou sa pôvodná výmera 5 3983 m2  
zníží na 4 8421 m2. (zníženie pôvodnej výmery na 89,69 %).  
 SolarLand2, s. r. o. ani v územnom rozhodnutí ani v stavebnom povolení 
nepočítala s výstavbou vyrobnej haly na výrobu komponentov do solárnych kolektorov, 
príslušný stavebný úrad požiadala len o povolenie na umiestnenie fotovoltaických 
panelov na pozemkoch,  ktoré má v prenájme. V takomto prípade elektráreň pracuje 
v automatickom režime a fotovoltaická elektráren nevyžaduje ani jedného zamestnanca. 
 Spoločnosť SolarLand2, s. r. o. požiadala dňa 13. 1. 2010 o podpísanie dodatku č. 
1 k pôvodnej nájomnej mluve,  kde navrhuje niekoľko zmien. Záväzok, že počas prvých 
piatich rokov vytvoria pracovné siesta pre 75 osôb nie sú schopní podľa vyjadrenia 
nového konateľa spoločnosti Ing. Juraja Cellera v žiadnom  prípade splniť. Ak ich návrh 
nebude akceptovaný,  pre nich bude  jediným riešením  odstúpenie od nájomnej zmluvy.  
 Pre prípad, že mestské zastupiteľstvo akceptuje návrh spoločnosti týkajúci sa  
pozemkov parc. č. 2092/15, 2092/16 a 2092/17 s celkovou výmerou 1 6121 m2 bude 
nutné zabezpečiť takých investorov, ktorí budú schopní naplniť indikátorov podľa 
Prílohy č. 7 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.   
 V prípade, že mestské zastupitelstvo neakceptuje návrh společnosti SolarLand,  
s. r. o. je možnosť ukončiť nájomný vzťah výpoveďou zo strany prenajímateľa podľa 
platnej nájomnej zmluvy alebo písomnou dohodou prenajímateľa a nájomcu. 
 
 Finančná komisia na svojom zasadnutí dňa 16. 2. 2010 súhlasila so znížením 
prenajímanej plochy od mesta v areáli priemyselného parku pre SolarLand2, s. r. o. 
 Pán poslanec Kecskés nevidí teraz  problém aby sa Dodatok k Zmluve o nájme 
neschválila. Navrhol pridelenie pozemkov pre ostatných záujemcov v priemyselnom 
parku, avšak ani u týchto nových záujemcov nie je záruka, že budú indikátory splnené. 
 Pán poslanec Hegyi a pán poslanec Fekete mali návrh na stiahnutie materiálu 
z rokovania mestského zastupitelstva z dôvodu, že  zo strany SolarLand2, s. r. o. nebudú 
splnené indikátory – zamestnať 75 ľudí.      
 Pani poslankyňa Radošická  kritizovala okolnosti pred vyhotovením Dodatku 
k Zmluve o nájme medzi Mestom Hurbanovo a SolarLand2, s. r. o. 
 Pán Basternák hlavný kontrolór mesta navrhol pokračovať v rokovaní mestského 
zastupiteľstva podľa programu a prejednať žiadosti ďalších záujemcov na pridelenie 
pozemkov v priemyselnom parku. 
 Pán Ing. Bahorec informoval poslancov, že ak Dodatok k Zmluve o nájme  
mestské zastupiteľstvo neschváli Solarland2, s. r. o., môže odstúpiť od zmluvy na 
prenájom pozemku. 
 
Návrh na uznesenie číslo 598/2010 – MZ 
Mestské zastupitelstvo v Hurbanove 
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schvaľuje 
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme medzi Mestom Hurbanovo a SolarLand2, s. r. o. 
uzatvorenej dňa 9. 3. 2009. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
Pp. Tornóczy, Kecskés, Dr. Keszeg, 
Radošická, Ing. Szolgay, Mgr. Veszelei   za     6 
Pp. Kašík, Felete, Žigová     proti    3 
Ing. Hegyi        zdržal sa   1 
 
 

Pani primátorka mesta požiadala Ing. Veresa, vedúceho správneho oddelenia 
MsÚ v Hurbanove,  aby informoval poslancov mesta aké sú podmienky v zmysle Zásad  
hospodárenia s majetkom mesta v prípade podpísania zmluvy so  Solarland2, s. r. o,  pre 
ostatných záujemcov, či im bude stačiť pozostávajúca výmera pozemkov 
v priemyselnom parku.  

Pán Basternák, hlavný kontrolór mesta povedal, že keďže podmienky na 
prenájom v priemyselnom parku určilo Sario, doporučuje zo strany mestského 
zastupiteľstva prijať uznesenia v tom zmysle, že pozemky v priemyselnom parku podľa 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, sú hodné osobitného zreteľa, čím by sa  
uhľahčil problém pri schvaľovaní ostatných žiadostí pozemkov do prenájmu  mestským 
zastupiteľstvom.  Toto uznesenie ale musí byť schválené 3/5 väčšinou prítomných 
poslancov mestského zastupiteľstva. 
 
 
Návrh na uznesenie číslo 599/2010 – MZ 
Mestské zastupitelstvo v Hurbanove 
súhlasí, 
že pozemky v priemyselnej zóne je prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nehorších predpisov. 
 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
Pp. Tornóczy, Ing. Hegyi, Kecskés, Dr. Keszeg 
Radošická, Ing. A. Szolgay, Mgr.. Veszelei   za     7 
         proti    0 
Pp. Kašík, Fekete, Žigová     zdržal sa    3 
 
 
Heineken Slovensko, a. s. – návrh na vzájemný odpredaj nehnuteľností. 
Správu predkládá Ing. Zoltán Veres, vedúci správneho oddelenia MsÚ v Hurbanove. 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 
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Spoločnosť Heineken Slovensko, a. s., so sídlom Novozámocká 2, Hurbanovo 

opätovne požiadala listom zo dňa 13. 1. 2010 mesto Hurbanovo o odpredaj pozemku 
v areáli mestskej ČOV. Jedná sa o pozemok, parcelu č. 2190/2 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 68 m2 – pozemok zastavaný objektom, ktorého stavebníkom je 
žiadateľ a parcelu č. 2190/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 60 m2 – pozemok 
priľahlý spomínanému objektu.  

Pri poslednej osobnej návšteve zástupcu žiadateľa bolo Mestu Hurbanovo 
oznámené, že spoločnosť je ochotná prijať podmienky mesta v prípade usporiadania 
ďalších vzájomných majetkových práv vyplývajúcich z vlastníctva pozemku v areáli  
ľadovej plochy. 
 Pani primátorka mesta doporučila mestskému zastupiteľstvu vyhovieť  návrhu 
Heineken Slovensko, a. s. 
 Finančná komisia pri MZ na svojom zasadnutí dňa 16. 2. 2010 súhlasila 
s odpredajom žiadaných pozemkov podľa predloženého návrhu. 
 
Návrh na uznesenie číslo 600/2010 – MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí 
1. so zrušením uznesenia mestského zastupiteľstva č. 437/2009-MZ zo dňa 19. 3. 2009 
a zároveň 
2. s odpredajom nehnuteľnosti v kat. území Hurbanovo, parcely č. 2190/2 – zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 68 m2 a novovytvoreného pozemku, parcely č. 2190/12 – 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 60 m2 oddeleného geometrickým plánom č. 
35049171-286/2008 zo dňa 3. 11. 2008 z parcely č. 2190/1 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 4 776 m2, ktoré pozemky sú vedené na LV č. 2376, do vlastníctva 
žiadateľa Heineken Slovensko, a. s. so sídlom Novozámocká 2, Hurbanovo za kúpnu 
cenu stanovenú v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Hurbanovo čl. III., 
písm. B), ods. 1 s použitím cenovej mapy č. 3 vo výške 10 €/m2 ( 301,26 Sk). Predaj 
nehnuteľnosti sa uskutočňuje v súlade s § 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 138/91 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení. Poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí 
nadobúdateľ. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
 
Pp. Kašík, Tornóczy, Fekete, Ing. Hegyi 
Kecskés, Dr. Keszeg, Radošická, Ing. A. Szolgay, 
Mgr. Veszelei, Žigová      za     10 
         proti      0 
         zdržal sa      0 
 
 
Žiadosti o pridelenie pozemkov v priemyselnom parku. 
Pán poslanec Kecskés, predseda finančnej komisie pri MZ  predložil mestskému 
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zastupiteľstvu návrhy na uznesenie na prenájom pozemkov v priemyselnom parku: 
 

- Autorent, s. r. o., Novozámocká cesta 3378, Komárno 
- Terbo, s. r. o., výrobca plastových obalov, Kravany nad Dunajom 
- Inteco Servis,  spol. s r. o., Hadovská cesta 4503, Komárno 
- Pekas M+K, spol. s r. o., Galvaniho 14, Bratislava 
- Sax-Uun, spol. s r. o., Elektrárenská cesta 8, Komárno. 

 
Doporučil prideliť do prenájmu v priemyselnom parku 3 neobsadené pozemky podľa 

geometrického plánu a podľa požiadaviek žiadateľov: pre Terbo, s. r. o. Kravany nad 
Dunajom, parc. č. 2092/15, pre Autorent, s. r. o., Komárno parc. č. 2092/16 a parcelu č. 
2092/17 pre Inteco Servis, s. r. o. Komárno. 
 
Návrh na uznesenie číslo 601/2010 – MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s pridelením parcely číslo 2092/15 v kat. území Bohatá  v priemyselnom parku do 
prenájmu  pre spoločnosť Terbo, s. r. o., Kravany nad Dunajom. 
 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
 
Pp. Kašík, Tornóczy, Fekete, Ing. Hegyi 
Kecskés, Dr. Keszeg, Radošická, Ing. A. Szolgay, 
Mgr. Veszelei, Žigová      za     10 
         proti      0 
         zdržal sa      0 
 
Návrh na uznesenie číslo 602/2010 – MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí 
s pridelením parcely číslo 2092/16 v kat. území Bohatá v priemyselnom parku do 
prenájmu pre spoločnosť Autorent, s. r. o. Komárno. 
  
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
 
Pp. Kašík, Tornóczy, Fekete, Ing. Hegyi 
Kecskés, Dr. Keszeg, Radošická, Ing. A. Szolgay, 
Mgr. Veszelei,       za       9 
         proti      0 
p. Žigová        zdržal sa      1 
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Návrh na uznesenie  číslo 603/2010 – MZ 
Mestské zastupitelstvo v Hurbanove 
súhlasí 
s pridelením parcely číslo 2092/17 v kat. území Bohatá v priemyselnom parku do 
prenájmu spoločnosti Inteco Servis, s. r. o. Komárno. 
 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
 
Pp. Kašík, Tornóczy, Fekete, Ing. Hegyi 
Kecskés, Dr. Keszeg, Radošická, Ing. A. Szolgay, 
Mgr. Veszelei, Žigová      za     10 
         proti      0 
         zdržal sa      0 
 
 
Prenájom nehnuteľnosti. 
Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci správneho oddelenia MsÚ v Hurbanove. 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 

 
Mesto Hurbanovo zabezpečuje prevádzku transformačnej stanice v priemyselnom 

parku na základe zmluvy so Západoslovenskou energetikou, a. s.  
V prípade viacerých odberateľov je potrebné zabezpečiť podružné meranie 

spotreby elektrickej energie, čo je technicky uskutočniteľné.  
           Za účelom umožnenia odrátanie DPH pre podnikateľov podnikajúcich 
v priemyselnom parku sa javí za výhodné dať do prenájmu transformačnú stanicu 
spoločnosti MsBP a ĽP, s. r. o. Nakoľko prevádzkovanie transformovne neprináša 
zisky, výška nájomnej ceny by mala byť symbolická. Doba nájmu 10 rokov. 
  
 Finančná komisia pri MZ doporučuje trafostanicu odovzdať do správy ZEZ. 
Prenájom trafostanice pre MsBP a ĽP Hurbanovo, s. r. o., a rozúčtovanie elektrickej 
energie pre budúcich nájomcov nie je vhodné riešenie z pohľadu daňového úradu. Treba 
vybaviť možnosť namontovania samostatných hodín do trafostanice pre jednotlivých 
odberateľov a zároveň vybaviť aj fakturáciu spätne za uplynulé obdobie.  
 Pán poslanec Kecskés sa stotožnil so žiadateľom COM RENT, s. r. o., ktorý 
požiadal o zmenu  fakturácie  elektrickej energie, podľa neho by bolo  výhodnejšie, 
keby každý podnik v priemyselnom parku mal vlastný elektromer. 
 Pán Basternák, hlavný kontrolór mesta doporučil vybaviť zo strany mesta pre 
podniky v areály priemyselného parku samostatné elektromery. 
 
Návrh na uznesenie  
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí 
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s uzatvorením nájomnej zmluvy o nájme nehnuteľnosti v kat. území Bohatá, stavby 
transformačnej stanice, súpisné č. 3473 na parcele č. 2092/26, ktorá je evidovaná na LV 
č. 907 so spoločnosťou MsBP a ĽP, s. r. o. so sídlom Záhradnícka 69, Hurbanovo za 
nájomnú cenu stanovenú vo výške 12 €/rok nakoľko sa jedná o spoločnosť so 100% 
majetkovou účasťou mesta (v zmysle § 9a, ods. 9, písm.c) zákona č. 138/91 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení) . Doba nájmu 10 rokov. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
 
         za     0 
         proti    0 
Pp. Kašík, Tornóczy, Fekete, Ing. Hegyi, 
Kecskés, Dr. Keszeg, Radošická. Ing. A. Szolgay, 
Mgr. Veszelei, Žigová      zdržal sa          10 
 
Tento návrh na uznesenie poslancami mestského zastupiteľstva nebol prijatý. 
 
SIGAM, o. z. Jazerná 17/8, Komárno – odkúpenie nehnuteľnosti. 
Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci správneho oddelenia MsÚ v Hurbanove. 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 
 

Občianske združenie SIGAM, so sídlom Jazerná 17/8, Komárno listom zo dňa 5. 
2. 2010 požiadalo Mesto Hurbanovo o odpredaj pozemku v kat. území Bohatá na 
sídlisku Vinohrady za účelom výstavby sociálneho zariadenia vyššieho štandardu pre 
seniorov. Za pozemok o výmere cca 3000 – 3500 m2 ponúka kúpnu cenu 10 €/m2 
v prípade priameho predaja nehnuteľnosti. 
        Presná výmera odpredávaného pozemku sa určí na základe geometrického plánu. 
        Priamy predaj pozemku je možný iba min. za cenu určenú znaleckým posudkom. 
       V územnom pláne mesta v danej lokalite sú voľné pozemky určené na účely 
bývania v bytových domoch, pričom je povolená aj výstavba domovov sociálnych 
služieb. 
       Žiadateľ potrebuje záväzné stanovisko mesta do polovice apríla 2010 nakoľko 
plánuje využiť finančnú podporu z eurofondov. 
 Podľa vyjadrenia finančnej komisie pri MZ uvedená lokalita nie je vhodná na 
výstavbu sociálneho zariadenia. 
 
Návrh na uznesenie 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí 
s výstavbou sociálneho zariadenia pre seniorov vyššieho štandardu v predmetnej 
lokalite na Sídlisku Vinohrady  
a 
1. alternatíva 
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Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  u d e ľ u j e   p r e d b e ž n ý   s ú h l a s 
k odpredaju nehnuteľnosti v k. ú. Bohatá, pozemku o výmere cca 3000 – 3500 m2 
z parcely č. 1445/33 – ostatné plochy o výmere 27 156 m2 za účelom výstavby 
sociálneho zariadenia pre seniorov do vlastníctva Občianskeho združenia SIGAM, o. z. 
so sídlom Jazerná 17/8, Komárno za kúpnu cenu zistenú znaleckým posudkom 
(v zmysle § 9a, ods. 1, písm. c) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení), 
min. však za 10 €/m2 (cena podľa cenovej mapy č. 3 Zásad hospodárenia s majetkom 
mesta). Náklady na vypracovanie geometrického plánu a znaleckého posudku 
a poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci. 
      
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
 
         za     0 
         proti    0 
Pp. Kašík, Tornóczy, Fekete, Ing. Hegyi, 
Kecskés, Dr. Keszeg, Radošická. Ing. A. Szolgay, 
Mgr. Veszelei, Žigová      zdržal sa          10 
 
Tento návrh na uznesenie poslancami mestského zastupiteľstva nebol prijatý. 
 
 
Maroš Poništ, bytom Nová 10, Hurbanovo – žiadosť o odkúpenie pozemku. 
Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci správneho oddelenia MsÚ v Hurbanove. 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 
 

Pán  Maroš Poništ, bytom Nová 10, Hurbanovo listom zo dňa 2. 2. 2010 požiadal 
Mesto Hurbanovo o odpredaj pozemku o výmere cca 200 – 300 m2 v  kat. území 
Bohatá na Žitavskej ulici za účelom výstavby polyfunkčného objektu. Presná výmera 
odpredávaného pozemku sa určí na základe geometrického plánu. 
     Priamy predaj pozemku je možný iba min. za cenu určenú znaleckým posudkom. 
     V územnom pláne mesta v danej lokalite sú pozemky určené na účely bývania 
v bytových domoch, pričom je povolená aj výstavba obchodno-obslužnej vybavenosti 
lokality. Požadovaná plocha je cca 200 – 300 m2. 
 Finančná komisia žiada mesto zistiť, či pozemok je alebo nie je v ochrannom 
pásme podzemných vedení a na základe týchto informácií pokračovať v ďalšom 
rozhodovaní. Ďalej žiada popis  uvažovanej stavby, prípadne možnosť vytvorenia 
ďalších parkovísk v uvedenej lokalite. 
 Doporučuje odročenie žiadosti. 
 
Rekonštrukcia elektrickej inštalácie v budove vo vlastníctve mesta na adrese 
Árpáda Fesztyho č. 29. 
Správu predkladá  Ing. Zoltán Veres, vedúci správneho oddelenia MsÚ v Hurbanove. 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 
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          Prevádzková budova a priľahlá UNIMOBUNKA na ulici Á. Fesztyho 29 
(Kaviareň KELT) je do 31. 3. 2010 v nájme u spoločnosti BILFER, s. r. o., so sídlom 
Komárňanská 2, Hurbanovo. Elektrická inštalácia v uvedenom objekte už 7 rokov 
nevyhovuje bezpečnej prevádzke, o čom svedčia revízne správy z  pravidelných revízií 
v  uvedenom objekte. Za súčasného stavu mestský úrad neodporúča uzatvorenie novej 
nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov v tejto budove do doby vykonania 
rekonštrukcie elektrického zariadenia a vybavenia budovy bleskozvodom. Za tým 
účelom dal mestský úrad vyhotoviť projekt elektrickej inštalácie – v súlade s predpismi 
platnými v súčasnosti a taktiež vyžiadal cenovú ponuku na vykonanie 
elektroinštalačných prác podľa projektu. Celková výška nákladov na rekonštrukciu 
podľa cenovej ponuky je 3 388,97 € a cena projektu je 150 €. 
 
 Vzhľadom k tomu, že predložený návrh obsahuje len výdavky na rekonštrukciu 
elektrickej inštalácie, finančná komisia pri MZ doporučuje tento materiál odročiť, 
vyčísliť výdavky na kompletnú rekonštrukciu, t. j. aj spätnej úpravy po rekonštrukcii 
elektrického vedenia (omietka, maľovka a pod.) a zároveň navrhnúť aj ďalší spôsob 
využívania uvedenej nehnuteľnosti. 
   
 Pán poslanec Fekete mal dotaz, za 7 rokov nájmu sa koľko  investovalo do tejto 
budovy. 
 Podľa pani primátorky mesta budova v takomto stave sa nemôže dať do 
prenájmu. 
 Tento bod programu bol odročený. 
 
Káblová televízia – Carisma, s. r. o. oznámenie. 
Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci správneho oddelenia MsÚ v Hurbanove. 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 
 
 Na základe zákona č. 308/2000 Z. z., o vysielaní a retransmisii užívatelia 
káblových rozvodov sú povinní uzatvoriť zmluvy o používanie signálu káblovej 
televízie so spoločnosťami, ktoré vysielajú v káblových rozvodoch a súčasne vlastnia 
licenciu na šírenie signálu.  Z uvedeného dôvodu budú užívatelia káblovej televízie na 
území mesta Hurbanovo oslovení poverenými pracovníkmi spoločnosti Carisma, s. r. o. 
na uzatvorenie nových zmlúv na použitie signálu káblovej televízie priamo so 
spoločnosťou Carisma, s. r. o.  
 
Návrh na uznesenie číslo 604/2010 – MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie 
oznámenie spoločnosti Carisma, s. r. o. 
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Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
 
Pp. Kašík, Tornóczy, Fekete, Ing. Hegyi 
Kecskés, Dr. Keszeg, Radošická, Ing. A. Szolgay, 
Mgr. Veszelei, Žigová      za     10 
         proti      0 
         zdržal sa      0 
 
 
Teodor Kečkéš, Komenského 3, Hurbanovo – kompromisný návrh. 
Správu predkladá Ing. Zoltán Veres, vedúci správneho oddelenia MsÚ v Hurbanove. 
Písomná správa je prílohou zápisnice. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove na 33. zasadnutí konaného dňa 21. 1. 2010 
uznesením číslo 582/2010 – MZ bralo na vedomie petíciu, ktorá bola zaregistrovaná na 
Mestskom úrade v Hurbanove pod číslom 2034/2009 zo dňa 9. 12. 2009. Ide o podnet 
na prehodnotenie uznesenia mestského zastupiteľstva a petíciu Uvedenie Trafic schopu 
do prevádzky na pôvodnom mieste. Uznesenie č. 582/2010 – MZ bolo v zmysle zákona 
o petičnom práve  doručené pánovi Teodorovi Kečkéšovi. Dňa 2. 2. 2010 sa menovaný  
obrátil na mestské zastupiteľstvo s kompromisným návrhom. 
 
 Pán Basternák, hlavný kontrolór mesta upozornil pána Teodora Kečkéša, aby 
nevyvíjal nátlak na poslancov mestského zastupiteľstva, predložený materiál nie je 
vyhovujúci. 
 
 O slovo sa prihlásil pán Teodor Kečkés, poslanci mu slovo neudelili. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
 
Pp. Kašík, Fekete, Žigová    za    3 
Ing. Hegyi       proti    1 
Pp. Tornóczy, Kecskés, Dr. Keszeg, 
Radošická, Ing. A. Szolgay, Mggr. Veszelei  zdržal sa    7 
 
 
MsBP a ĽP – Mestský bytový podnik a ľadová plocha, s. r. o. Záhradnícka 69, 
Hurbanovo - informatívna správa o riešení tlaku vody na Sládkovičovej ulici 
v Hurbanove. 
Správu predkladá Františka Jezsóová, konateľka spoločnosti MsBP a ĽP – Mestský 
bytový podnik a ľadová plocha, s. r. o., Hurbanovo 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 
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 Minulý rok bolo informované mestské zastupiteľstvo o problémoch s dodávkou 
vody resp. jej tlaku na Sládkovičovej ulici. 
 Pred vianočnými sviatkami bola mestom daná do prevádzky hydrofórová stanica.  
 Podľa odhadu na prevádzky uvedenej hydrofórovej stanice je potrebná suma vo 
výške 1 200 € ročne. Odhadom podľa doterajšej spotreby elektrickej energie vychádza 
na tento účel suma cca 950 € a zbytok by pokryli elektro revízie, revízia tlakových 
nádob a opravy na uvedenom zariadení. Toto je iba odhad, pretože ešte nevedieť aký 
bude mať dopad na spotrebu elektrickej energie práve na letné obdobie, kedy je 
spotreba vody vyššia.  
 Finančná komisia pri MZ doporučuje skutočné výdavky na spotrebu elektrickej 
energie potrebnej na prevádzku hydrofórovej stanice financovať z rozpočtu mesta. 
 
Návrh na uznesenie číslo 605/2010 – MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
a/ berie na vedomie 
informatívnu správu o riešení tlaku vody na Sládkovičovej ulici v Hurbanove 
b/ súhlasí 
s financovaním hydrofórovej stanice na Sládkovičovej ulici z rozpočtu mesta. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
 
Pp. Kašík, Tornóczy, Fekete, Ing. Hegyi 
Kecskés, Dr. Keszeg, Radošická, Ing. A. Szolgay,  
Mgr. Veszelei       za     9 
         proti    0 
p. Žigová        zdržal sa   1 
 
 
MsBP a ĽP – Mestský bytový podnik a ľadová plocha, s. r. o., Hurbanovo – 
žiadosť o poskytnutie dotácie na opravu strechy na budove ľadovej plochy. 
Správu predkladá Františka Jezsóová, konateľka MsBP a ĽP, s. r. o. Hurbanovo. 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 
 
 Konateľka spoločnosti MsBP a ĽP – Mestský bytový podnik a ľadová, s. r. o., 
v Hurbanove už v predchádzajúcich rokoch informovala poslancov mestského 
zastupiteľstva o dezolátnom stave strechy budovy ľadovej plochy.  
 Z týchto dôvodov žiada mestské zastupiteľstvo o poskytnutie dotácie na 
prevedenie hydroizolácie resp. na opravu strechy na budove ľadovej plochy vo výške 
11 000 €. 
 Finančná komisia pri mestskom zastupiteľstve  súhlasí s poskytnutím dotácie pre 
MsBP a ĽP – Mestský bytový podnik a ľadová plocha, s. r. o.,  Hurbanovo vo výške 
11 000 € z rozpočtu mesta na opravu strechy budovy ľadovej plochy.  
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 Pani primátorka mesta hovorila o tom, že treba uvažovať ako ďalej so samotnou 
spoločnosťou   MsBP a ĽP – Mestský bytový podnik a ľadová plocha, s. r. o.,  
a o majetkovoprávnom vysporiadaní pozemkov pod  objektom ľadovej plochy.  
 
Návrh na uznesenie číslo 606/2010 – MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí 
s poskytnutím dotácie vo výške 11 000 €  z rozpočtu mesta na opravu strechy  budovy 
ľadovej plochy pre MsBP a ĽP -  Mestský bytový podnik a ľadová plocha, s. r. o. 
Hurbanovo.  
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
 
Pp. Kašík, Tornóczy, Fekete, Ing. Hegyi 
Kecskés, Dr. Keszeg, Radošická, Ing. A. Szolgay,  
Mgr. Veszelei       za     9 
p. Žigová        proti    1 
         zdržal sa   0 
 
Žaneta Váradyová, Novozámocká 115, Hurbanovo – návrh na pridelenie bytu. 
Správu predkladá Georgína Radošická, predsedníčka komisie sociálnej, bytovej 
a zdravotníctva pri MZ v Hurbanove. 
 
 Na minulom zasadnutí MZ bol pridelený voľný trojizbový byt na Sládkovičovej 
ulici rodine Kádekovej, Chotínska ul. č. 1784/12 v Hurbanove, nakoľko sa zhoršila ich 
finančná situácia, byt neprevzali.   
 Z tohto dôvodu  komisia sociálna, bytová a zdravotná pri MZ v Hurbanove 
navrhuje,  aby bol byt pridelený v súlade s poradovníkom ďalšiemu uchádzačovi, 
ktorým je Váradyová Žaneta, ktorá sa stará o 2 detí. Aby sa takýto prípad neopakoval 
komisia navrhuje určiť náhradníka na pridelenie bytu.  
 
Návrh na uznesenie číslo 607/2010 – MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
a/ schvaľuje 
pridelenie trojizbového nájomného bytu v Hurbanove, Sládkovičova ulica č. 36/12 
v súlade so schváleným poradovníkom Žanete Váradyovej, Novozámocká 115, 
Hurbanovo 
b/ určuje  
náhradníka na pridelenie bytu: Libor Sabol a Pastoreková Mária, Sesíleš 25, Hurbanovo 
c/ ruší 
uznesenie  Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 583/2010 zo dňa 21. 1. 2010. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
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Pp. Kašík, Tornóczy, Fekete, Ing. Hegyi 
Kecskés, Dr. Keszeg, Radošická, Ing. A. Szolgay,  
Mgr. Veszelei, Žigová      za     10 
         proti     0 
         zdržal sa    0 
 
 
 Komisia sociálna, bytová a zdravotníctva pri MZ sa viackrát zaoberala s bytovým 
problémom rodiny  Zsolta Bandu, Šáradská 33, Hurbanovo. Majú dve deti, otec je od 1. 
3. 2009 riadne zamestnaný /ústne vyhlásil/, matka je na materskej dovolenke. Komisia 
sociálna, bytová a zdravotníctva pri MZ v Hurbanove preto navrhuje, aby jednoizbový 
nájomný byt  na Šáradskej ulici v prípade ak bude uvoľnený dňa 10. 3. 2010, bol 
pridelený Zsoltovi Bandovi a manželke, ak sa preukáže, že je zamestnaný a byt dá do 
poriadku na vlastné náklady. 
 
Návrh na uznesenie číslo 608/2010 – MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje 
pridelenie jednoizbového nájomného bytu v Hurbanove na Šáradskej ulici č. 24/4 
Zsoltovi Bandovi a manželke, trvale bytom Hurbanovo, Šáradská ulica 33. 
 
  
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
 
Pp. Kašík, Tornóczy, Fekete, Ing. Hegyi 
Kecskés, Dr. Keszeg, Radošická, Ing. A. Szolgay,  
Mgr. Veszelei, Žigová      za     10 
         proti      0 
         zdržal sa     0 
 
 

K bodu č. 14 
Diskusia 
 
 V rámci diskusie vystúpil pán poslanec Kecskés upriamil pozornosť mestskej 
polície na čakárne  v ambulanciach mestského zdravotného strediska, kde rómsky 
spoluobčania šíria neznesiteľný pach,  inzultujú a obťažujú chorých pacientov, je to 
markantné hlavne v priestoroch detskej ambulancie, kde s jedným dieťaťom príde viac 
členov rodiny.    
 Pán Basternák, hlavný kontrolór mesta mal pripomienku, že konštituovanie 
školskej rady Základnej školy s materskou školou Árpáda Fesztyho vjm. nebolo 
schválené mestským zastupiteľstvom, tým bol porušený zákon o školstve. Upozornil na 
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mestskú políciu, ktorá funguje bez náčelníka,  čo nie je v súlade so zákonom, na ktorú 
skutočnosť upozornila mesto  Okresná prokuratúra v Komárne.  
 

V rámci diskusie o slovo sa prihlásil pán Roman Ostružlík. 
 Na základe hlasovania poslancov  mu slovo nebolo udelené. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
 
Pp. Kašík,  Fekete, Žigová     za     3 
Ing. Hegyi        proti    1 
Pp.Tornóczy, Kecskés, Dr. Keszeg, 
Radošická, Ing. A. Szolgay, Mgr. Veszelei   zdržal sa    6 
 
 V rámci diskusie sa o slovo  prihlásil pán František Sládek. 
 Na základe hlasovania poslancov  mu slovo nebolo udelené. 
           
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
 
Pp. Kašík,  Fekete, Žigová     za     3 
         proti    0 
Pp.Tornóczy, Ing. Hegyi, Kecskés, Dr. Keszeg, 
Radošická, Ing. A. Szolgay, Mgr. Veszelei   zdržal sa hlasovania 7 
 
 Pán poslanec Hegyi žiadal vyriešenie problému COM RENT- u, s. r. o., na 
refakturáciu elektrickej energie a doriešenie zásobovania plynom v priemyselnom 
parku. 
 Pán poslanec Fekete žiada, uvoľnenie finančných prostriedkov zo strany mesta na 
zaplatenie  elektrickej energie pre MŠK a navrhol, aby hospodára a upratovačku  
mestského športového klubu platilo mesto.  Žiadal o poukázanie finančných 
prostriedkov vo výške 2 279,41 €. V opačnom prípade bude MŠK od elektrickej energie 
odpojený.  
 Pán Kecskés upozornil, že v predchádzajúcej ére neboli použité finančné 
prostriedky na ten účel, na ktorý boli určené.  
  Pán Basternák hlavný kontrolór mesta odovzdal  Ing. Gogolovej účtovné doklady 
mestského športového klubu za rok 2009. 
 Pani primátorka mesta informovala prítomných, že Heineken Slovensko, a. s. 
podpísala s mestom zmluvu  o spolupráci pri podpore činnosti A- mužstva futbalového 
klubu v kalendárnom roku 2010 na poskytnutie finančných prostriedkov na propagáciu 
mena a výrobkov pivovaru. Zmluva bude mestu  doručená   do 15. 3. 2010. 
 
Návrh na uznesenie číslo 609/2010 – MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí 
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s poskytnutím finančného príspevku vo výške 2 279,41 € pre Mestský športový klub 
v Hurbanove, Športová ulica 9, na uhradenie faktúr za elektrickú energiu. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
 
Pp. Kašík, Tornóczy, Fekete, Ing. Hegyi 
Kecskés, Dr. Keszeg, Radošická, Ing. A. Szolgay,  
Mgr. Veszelei, Žigová      za     10 
         proti      0 
         zdržal sa     0 
 
 Pani primátorka poverila Mgr. Hulka, vedúceho oddelenia regionálneho rozvoja 
MsÚ v Hurbanove s prípravou materiálu  na predloženie do komisie pre ZUŠ a COM 
RENT Komárno na najbližšie zasadnutie MZ, týkajúceho sa naviac nákladov na 
rekonštrukciu ZUŠ. Poverila Ing. Bahoreca  v spolupráci s Mgr. Hulkom, aby vyriešili 
problematiku odpočtu  elektrickej energie  v priemyselnom parku tak, aby každý 
investor  mal vlastný elektromer.   
 
 

K bodu č. 15 
Záver   
 
 Nakoľko program rokovania 34. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Hurbanove dňa 18. 2. 2010 bol  vyčerpaný primátorka mesta JUDr. Margita Zemková 
poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončila.  
 
 
 
 JUDr. Margita Zemková   Ing. Adriana Kasášová 
  primátorka mesta            prednostka úradu 
 
 
 
 
 
 Overovatelia:   Ing. Attila Szolgay 
 
 
     Georgína Radošická  
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