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Zápisnica
z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,
ktoré sa konalo dňa 15. 02. 2011

Rokovanie 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove zahájila JUDr.
Margita Zemková, primátorka mesta za účasti 11 poslancov (prezenčná listina je
prílohou tejto zápisnice).
Ďalší prítomní: Ing. Edita Gogolová, vedúca finančného oddelenia MsÚ
Ing. Zoltán Veres, vedúci správneho oddelenia MsÚ
Mgr. Roland Hulko, vedúci oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ
Ing. Ildikó Pavlíková, riaditeľka mestského zdravotného strediska
Mgr. Marta Kováčová, riaditeľka ZŠ s VJS
Mgr. Dibusz János, riaditeľ ZŠ s VJM
Ing. Ján Bahorec, konateľ MsVaK
p. Františka Jezsóová, konateľka MsBP a ĽP
p. Margita Lelovičová, riaditeľka KS
Program rokovania :
1. Zahájenie, schválenie pracovných komisií a zapisovateľky
2. Interpelácia
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
4. Vyhlásenie výberového konania na funkciu kontrolóra mesta
5. Žiadosti Mestského športového klubu Hurbanovo
6. Prejednanie rozpočtu Mesta Hurbanovo na roky 2011, 2012, 2013 a súvisiacich
materiálov
7. Prejednanie rozpočtu príspevkových a rozpočtových organizácií Mesta Hurbanovo
na roky 2011, 2012, 2013
8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Hurbanovo o určení výšky dotácie na
dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Hurbanovo o určení výšky dotácie na
žiaka pre neštátnych zriaďovateľov škôl a školských zariadení so sídlom na území
mesta
10. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 82 o rozhodovaní odkázanosti na sociálnu službu ....
11. Návrh na zlúčenie spoločnosti MsBP a ĽP - Mestský bytový podnik a ľadová plocha,
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s.r.o. a MsVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o.
12. Schválenie komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov a schválenie predsedu komisie
13. Návrh na schválenie členov komisií zriadených pri Mestskom zastupiteľstve
v Hurbanove
14. Vymenovanie náčelníka mestskej polície
15. Rôzne
16. Diskusia
17. Záver.

Určenie pracovných komisií, zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
JUDr. Margita Zemková, primátorka mesta určila pracovné komisie, zapisovateľku a
overovateľov zápisnice nasledovne:
Návrhová komisia:

Anna Ž i g o v á
Mikuláš K a š í k
Mgr. Ildikó B a s t e r n á k o v á

Mandátová komisia:

Bc. Štefan T o m a š č i n
MUDr. Anna B a š t e r n á k o v á
Ing. Zoltán H e g y i

Volebná komisia:

RNDr. Mária H a m r a n o v á
Ján Š t e f á n i k
Ladislav N é m e t h

Zapisovateľka:

Silvia F e j e s o v á

Overovatelia:

Ing. Karol L o v á s z
Ing. Zoltán E g y h á z i

Primátorka mesta JUDr. Margita Zemková predložila program rokovania, ktorý
navrhla doplniť o ďalší v bode rôzne – prerokovanie žiadosti o NFP spoločnosťou
Európske zoskupenie územnej spolupráce Pons Danubii, s.r.o., so sídlom v Komárne,
ktorého členom je i Mesto Hurbanovo.
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Ing. Lovász - navrhol, aby body 6 a 7 boli prerokované po bode 3 a potom rokovanie
pokračovalo podľa programu.
Ing. Egyházi - doporučil vynechať z programu rokovania bod 11 – zlúčenie spoločnosti
MsBP a ĽP so spoločnosťou MsVaK z dôvodu nedostatočného spracovania v zmysle
rokovacieho poriadku MsZ, bod. 2.
P. primátorka predložila upravený program rokovania na schválenie. Návrhy p.
primátorky a Ing. Lovásza boli jednohlasne odsúhlasené. Za návrh Ing. Egyháziho bolo
hlasovanie nasledovné:
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:

za

6

proti

5

zdržal sa hlasovania

0

Mgr. Basternáková, MUDr. Bašternáková, Ing. Egyházi
Ing. Hegyi, RNDr. Hamranová, p. Štefánik
p. Kašík, Ing. Lovász, p. Németh,
Bc. Tomaščin, p. Žigová

Bod 11 - Návrh na zlúčenie spoločnosti MsBP a ĽP - Mestský bytový podnik a ľadová
plocha, s.r.o. a MsVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o. sa vynecháva
z programu rokovania mestského zastupiteľstva.

K bodu 2 – Interpelácia
Bc. Tomaščin - mal dotaz na Ing. Veresa, v akom stave je riešenie jeho podnetu zo dňa
18.1.2011.
RNDr. Hamranová - predložila podnet občanov z mestskej časti Bohatá – spaľovanie
nežiaducich materiálov v kotloch na tuhé palivo. Ďalej požiadala o riešenie problému na
sídliskách v súvislosti s venčením psov a tým aj odstraňovania psích exkrementov.
P. Kašík - požiadal o doriešenie otázky parkovania na sídlisku Vinohrady a úpravu
prístupovej cesty k radovým garážam na sídlisku Stred – ul. Nejedlého.
Mgr. Hulko - reagoval na požiadavku p. Kašíka – na prístupovú cestu ku garážam na ul.
Nejedlého boli schválené finančné prostriedky, avšak nepriaznivá finančná situácia mesta
neumožnila vykonať tieto stavebné práce. V súvislosti s riešením parkovania na ul.
Sládkovičovej mesto pracovalo s viacerými alternatívami, bude však potrebné v spolupráci
s komisiou verejného poriadku a dopravy nájsť najvhodnejšie riešenie.
P. Žigová – upozornila na chýbajúcu dopravnú značku – Zákaz vjazdu na ul. Súdnej.
I napriek tomu, že poslanci odsúhlasili vypustenie bodu 11 z rokovania, požaduje prijatie
opatrení, nakoľko konateľka spoločnosti MsBP a ĽP nedodržiava úlohy, ktoré jej boli
uložené uznesením č. 284/2008-MZ zo dňa 24. 7. 2008.
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Bc. Tomaščin - požiadal Ing. Veresa, aby informoval poslancov a obyvateľov mesta
ohľadne vyčistenia Ibolyása.
Ing. Lovász - predložil podnet občanov ohľadne údržby objektov, ktoré sú vo vlastníctve
mesta. Navrhuje vypracovať stavebno-technické posudky na všetky stavby.
K bodu 3
Kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva previedla p.
primátorka, ktorá konštatovala, že v prijatých uzneseniach z 1. zasadnutia nebola
ukladacia časť.
P. Németh, zástupca primátorky - predložil návrh JUDr. Margity Zemkovej, primátorky
mesta na zrušenie uznesenia č. 5/2010-MZ zo dňa 17.12.2010 vo veci navýšenia platu
primátorky mesta o 65 % nad rámec základného platu.
K určeniu výšky platu diskutovali p. poslanci Ing. Lovász, Ing. Egyházi, Bc. Tomaščin,
Ing. Hegyi, RNDr. Hamranová, p. Štefánik a p. Žigová (jej návrh na 20 %-né navýšenie
nebol odsúhlasený).

Uznesenie č. 8/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
A. ruší
uznesenie č. 5/2010-MZ zo dňa 17.12.2010.
B. schvaľuje
V súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v sume:
základný plat podľa § 3 cit. zákona.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:

za

7

proti
zdržal sa hlasovania

0
4

RNDr. Hamranová, p. Kašík, Ing. Lovász, p. Németh,
p. Štefánik, Bc. Tomaščin, p. Žigová

Mgr. Basternáková, MUDr. Bašternáková, Ing. Egyházi, Ing. Hegyi

K bodu 6
Návrh rozpočtu mesta Hurbanovo na rok 2011, 2012 a 2013 a súvisiace materiály
predložila Ing. Gogolová, vedúca finančného oddelenia MsÚ a tvoria prílohu zápisnice.
K otázke rozpočtu mesta diskutovali p. poslanci Ing. Egyházi, Ing. Lovász, Bc. Tomaščin
a Ing. Hegyi.
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Uznesenie č. 9/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
1. schvaľuje
a) rozpočet mesta Hurbanovo v programovej štruktúre na rok 2011 podľa predloženého
návrhu
b) zámery, ciele a merateľné ukazovatele (program mesta) na rok 2011 podľa
predloženého návrhu
2. berie na vedomie
a) rozpočet mesta Hurbanovo v programovej štruktúre na roky 2012 a 2013 podľa
predloženého návrhu
b) zámery, ciele a merateľné ukazovatele (program mesta) na roky 2012 a 2013 podľa
predloženého návrhu
3. ukladá
Ing. Gogolovej, vedúcej finančného oddelenia pravidelne po ukončení štvrťroku
predložiť výkaz o stave čerpania rozpočtu a prehľad o zostatku finančných prostriedkov
na účtoch mesta členom komisie finančnej, správy majetku mesta a verejnej súťaže.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:

za

6

proti
zdržal sa hlasovania

2
3

RNDr. Hamranová, p. Kašík, Ing. Lovász, p. Németh,
p. Štefánik, p. Žigová
Ing. Hegyi, Bc. Tomaščin
Mgr. Basternáková, MUDr. Bašternáková, Ing. Egyházi

K bodu 7
Návrh rozpočtu Základnej školy, so sídlom na Nám. Konkolyho – Thege 2 na roky
2011, 2012 a 2013 - predkladá Mgr. Marta Kováčová, riaditeľka. Materiál tvorí prílohu
zápisnice.

Uznesenie č. 10/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
l. schvaľuje
rozpočet Základnej školy so sídlom na Nám. Konkolyho – Thege 2, Hurbanovo na rok
2011 podľa predloženého návrhu
2. berie na vedomie
rozpočet Základnej školy, so sídlom na Nám. Konkolyho – Thege 2, Hurbanovo na roky
2012 a 2013 podľa predloženého návrhu.
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Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:

za
proti
zdržal sa hlasovania

11
0
0

Návrh rozpočtu Základnej školy, so sídlom na ul. Športová 7 na roky 2011, 2012
a 2013 - predkladá Mgr. Dibusz János, riaditeľ. Materiál tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č. 11/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
l. schvaľuje
rozpočet Základnej školy s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím jazykom
maďarským, so sídlom na ulici Športová č. 7, Hurbanovo na rok 2011 podľa
predloženého návrhu
2. berie na vedomie
rozpočet Základnej školy s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím jazykom
maďarským, so sídlom na ulici Športová č. 7, Hurbanovo na roky 2012 a 2013 podľa
predloženého návrhu.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:

za
proti
zdržal sa hlasovania

11
0
0

Návrh rozpočtu Základnej umeleckej školy, so sídlom na ul. Komárňanská 116 na
roky 2011, 2012 a 2013 - predkladá akad. soch. Rozália Darázsová, riaditeľka. Materiál
tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č. 12/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
l. schvaľuje
rozpočet Základnej umeleckej školy so sídlom na ulici Komárňanská č. 116, Hurbanovo
na rok 2011 podľa predloženého návrhu
2. berie na vedomie
rozpočet Základnej umeleckej školy so sídlom na ulici Komárňanská č. 116, Hurbanovo
na roky 2012 a 2013 podľa predloženého návrhu.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:

za
proti
zdržal sa hlasovania

11
0
0
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Návrh rozpočtu Zariadenia pre seniorov Smaragd so sídlom Sládkovičova 30 na
roky 2011, 2012 a 2013 - predkladá Mgr. Renáta Šuláková, riaditeľka. Materiál tvorí
prílohu zápisnice.
Uznesenie č. 13/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
1. schvaľuje
rozpočet Zariadenia pre seniorov SMARAGD, Sládkovičova 30, Hurbanovo na rok 2011
podľa predloženého návrhu
2. berie na vedomie
rozpočet Zariadenia pre seniorov SMARAGD, Sládkovičova 30, Hurbanovo na roky 2012
a 2013 podľa predloženého návrhu.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:

za
proti
zdržal sa hlasovania

11
0
0

Návrh rozpočtu Mestského zdravotného strediska so sídlom Komárňanská 104 na
roky 2011, 2012 a 2013 - predkladá Ing. Ildikó Pavlíková, riaditeľka. Materiál tvorí
prílohu zápisnice. P. riaditeľka požiadala o spoluprácu v riešení otázky nájomných
vzťahov lekárskych ambulancií, ktoré nie sú v súlade so Zásadami hospodárenia
s majetkom mesta. K tejto otázke diskutovali p. poslanci MUDr. Bašternáková, p. Žigová,
Ing. Lovász, p. Németh a Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia MsÚ. P. riaditeľka
pripraví na budúce zasadnutie mestského zastupiteľstva materiál ohľadne výšky
nájomného pre lekárske ambulancie, ku ktorým zaujme stanovisko finančná komisia
v spolupráci s Ing. Veresom.

Uznesenie č. 14/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
1. schvaľuje
rozpočet Mestského zdravotného strediska Hurbanovo, so sídlom Komárňanská 104,
Hurbanovo na rok 2011 podľa predloženého návrhu
2. berie na vedomie
rozpočet Mestského zdravotného strediska Hurbanovo, so sídlom Komárňanská 104,
Hurbanovo na roky 2012 a 2013 podľa predloženého návrhu.
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Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:

za
proti
zdržal sa hlasovania

11
0
0

Návrh rozpočtu Kultúrneho strediska Miklósa Konkoly-Thege Hurbanovo na roky
2011, 2012 a 2013 - predkladá p. Margita Lelovičová, riaditeľka. Materiál tvorí prílohu
zápisnice.
Uznesenie č. 15/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
1. schvaľuje
rozpočet Kultúrneho strediska Miklósa Konkoly –Thege Hurbanovo na rok 2011 podľa
predloženého návrhu
2. berie na vedomie
rozpočet Kultúrneho strediska Miklósa Konkoly –Thege Hurbanovo na roky 2012 a 2013
podľa predloženého návrhu.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:

za
proti
zdržal sa hlasovania

11
0
0

V súvislosti so schvaľovaním rozpočtu mesta a rozpočtu príspevkových a rozpočtových
organizácii Mesta Hurbanovo p. poslankyňa Žigová predložila návrh na prijatie uznesenia:

Uznesenie č. 16/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
ukladá
všetkým vedúcim organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hurbanovo
vypracovať platobnú inventúru svojej organizácie podľa stavu platov k 28. 2. 2011
a predložiť ju poslancom mestského zastupiteľstva v termíne do 31. 3. 2011.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:

za
proti
zdržal sa hlasovania

11
0
0
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O slovo sa prihlásil p. Tibor Horján, ktorý vzhľadom na časovú tieseň nemôže zotrvať na
rokovaní mestského zastupiteľstva do bodu 16 – diskusia.
P. primátorka požiadala poslancov mestského zastupiteľstva o hlasovacie vo veci udelenia
slova obyvateľovi mesta.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:
p. Kašík

za
proti
zdržal sa hlasovania

10
0
1

P. Horján – rád by dal na pravú mieru svoj výrok z marca 2010 ohľadne mestského
športového klubu. Reagoval na vyhlásenia, ktoré odzneli na mestskom zastupiteľstve voči
klubu MŠK a jednotlivým hráčom. Tieto sa ho dotkli, ale zdôraznil, že jeho postoj bol
subjektívny a aby to nebolo chápané ako útok na MŠK, kde mal a dúfa, že aj v budúcnosti
bude mať dobrú spoluprácu.

K bodu 4
Vyhlásenie výberového konania na funkciu kontrolóra mesta.
Materiál predložil p. Németh, zástupca primátorky a tvorí prílohu zápisnice.
Nakoľko návrh kritérií výberového konania, ktoré predložilo Mesto Hurbanovo nebol
odsúhlasený, pristúpilo sa k hlasovaniu a doplneniu jednotlivých podmienok výberového
konania. K stanoveným kritériám výberového konania na obsadenie funkcie hlavného
kontrolóra diskutovali a podali pozmeňujúce návrhy páni poslanci Ing. Hegyi, Bc.
Tomaščin, Ing. Lovász a Ing. Egyházi. Prijalo sa nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 17/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
1. súhlasí
s prijatím hlavného kontrolóra do hlavného pracovného pomeru na 80 %-ný pracovný
úväzok
2. vyhlasuje
voľbu hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo na deň 14. 04. 2011 o 17.00 hod.
3. ustanovuje
spôsob voľby hlavného kontrolóra verejným hlasovaním
4. schvaľuje
a) náležitosti prihlášky nasledovne:
- osobné údaje uchádzača (meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, trvalé
bydlisko, telefón, emailová adresa)
- písomný súhlas uchádzača na spracovanie jeho osobných údajov podľa § 7 ods.1 a 2
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zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
b) prílohy, ktoré je potrebné priložiť k prihláške:
- úradne overený doklad o dosiahnutom najvyššom vzdelaní
- profesijný životopis
- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
c) požiadavky na uchádzača:
- vysokoškolské vzdelanie
- minimálne 5 ročná prax v oblasti štátnej, verejnej správy alebo riadiacej ekonomickej
alebo kontrolnej činnosti
- znalosť právnych predpisov v hospodárskej a ekonomickej oblasti
- bezúhonnosť, spoľahlivosť, samostatnosť, zodpovednosť, aktívny prístup k práci
5. ukladá
Ing. Zoltánovi Veresovi, vedúcemu správneho oddelenia
vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo vrátane stanovených podmienok
a náležitostí prihlášky, ako aj dátumu odovzdania prihlášok zverejniť na úradnej tabuli
mesta, na webovej stránke mesta a pozvať uchádzačov na zasadnutie mestského
zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 14. 04. 2011 o 17.00 hod.
K bodu 5
Žiadosť MŠK so sídlom Športová 9, Hurbanovo – p. Németh, zástupca primátorky
predložil žiadosť o riadenie mládežníckeho futbalu a o pridelenie dotácií na činnosť
mládežníckych mužstiev. Žiadosť je prílohou zápisnice. K téme sa vyjadrili Ing. Egyházi,
Ing. Hegyi, Bc. Tomaščin a p. Štefánik.
Uznesenie č. 18/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
a) ruší
bod 2., písm. d) uznesenia č. 639/2010-MZ zo dňa 29. 4. 2010.
b) súhlasí
s poskytnutím finančných prostriedkov vo výške 15 000,- eur pre Mestský športový klub
Hurbanovo na financovanie všetkých výdavkov týkajúcich sa mládežníckeho futbalu.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:

za

6

Mgr. Basternáková, MUDr. Bašternáková, Ing. Egyházi,
Ing. Hegyi

proti

4

p. Štefánik

zdržal sa hlasovania

1

RNDr. Hamranová, p. Kašík, Ing. Lovász, p. Németh,
Bc. Tomaščin, p. Žigová
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Žiadosť MŠK so sídlom Športová 9, Hurbanovo - dofinancovanie mládežníckeho
futbalu a správy a údržby štadióna. Žiadosť je prílohou zápisnice. K téme sa vyjadrili Ing.
Hegyi, Ing. Egyházi, p. Štefánik a Bc. Tomaščin.
Uznesenie č. 19/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
súhlasí
s poskytnutím finančných prostriedkov vo výške 10 000,- € pre Mestský športový klub
Hurbanovo za účelom dofinancovania mládežníckeho futbalu a správy a údržby štadióna
za obdobie od 1. 1. 2010 do 15. 5. 2010.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:

za

6

proti
zdržal sa hlasovania

1
4

RNDr. Hamranová, p. Kašík, Ing. Lovász, p. Németh,
Bc. Tomaščin, p. Žigová
p. Štefánik
Mgr. Basternáková, MUDr. Bašternáková, Ing. Egyházi,
Ing. Hegyi

Žiadosť MŠK so sídlom Športová 9, Hurbanovo – dofinancovanie spotreby plynu pre
SPP a.s. Bratislava. Žiadosť je prílohou zápisnice. K téme sa vyjadrili Ing. Hegyi, Ing.
Egyházi, Bc. Tomaščin a Ing. Lovász .
Návrh na uznesenie 1
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
a) súhlasí
v závislosti od finančných možností mesta s poskytnutím finančných prostriedkov vo
výške 8 063,22 € pre Mestský športový klub Hurbanovo na dofinancovanie spotreby plynu
v zmysle predloženej žiadosti
b) navrhuje
uvedenú finančnú čiastku zapracovať do najbližšej zmeny rozpočtu mesta na rok 2011.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:
p. Kašík, p. Németh, Bc. Tomaščin, p. Žigová
Mgr. Basternáková, MUDr. Bašternáková, RNDr. Hamranová,

za
proti

4
6

zdržal sa hlasovania

1

Ing. Egyházi, Ing. Hegyi, p. Štefánik
Ing. Lovász
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Ing. Lovász – predložil návrh na uznesenie 2 a to návrh na poskytnutie uvedených
finančných prostriedkov formou pôžičky.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:
p. Kašík, p. Németh, Ing. Lovász, Bc. Tomaščin, p. Žigová
Mgr. Basternáková, MUDr. Bašternáková, RNDr. Hamranová,
Ing. Egyházi, Ing. Hegyi, p. Štefánik

za
proti

5
6

zdržal sa hlasovania

0

Ani jeden návrh z predložených uznesení nebol prijatý.

K bodu 8
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Hurbanovo o určení výšky dotácie na
dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – predkladá Mgr. Valachová. Materiál tvorí prílohu
zápisnice.
Uznesenie č. 20/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
1. ruší
Všeobecne záväzné nariadenie č. 83 a jej dodatok o určení výšky dotácie na žiaka pre
neštátnych zriaďovateľov škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta
2. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Hurbanovo o určení výšky dotácie na žiaka pre
neštátnych zriaďovateľov škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:
Ing. Hegyi

za
proti
zdržal sa hlasovania

10
0
1

K bodu 9
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Hurbanovo o určení výšky dotácie na
žiaka pre neštátnych zriaďovateľov škôl a školských zariadení so sídlom na území
mesta – predkladá Mgr. Valachová. Materiál tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č. 21/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
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1. ruší
Všeobecne záväzné nariadenie č. 84 o určení výšky dotácie na žiaka základnej umeleckej
školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
2. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Hurbanovo o určení výšky dotácie na dieťa
materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:
Ing. Hegyi

za
proti
zdržal sa hlasovania

10
0
1

K bodu 10
Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 82 o rozhodovaní odkázanosti na sociálnu službu...
- predkladá Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Materiál je prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 22/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
1. súhlasí
s dodatkom č. 1 ku Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hurbanovo č. 82
o rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovaní sociálnych služieb podľa
zákona č. 448/2008 Z.z. 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, so sídlom: ul. Sládkovičova č. 30, Hurbanovo
a za opatrovateľskú službu poskytovanú mestom Hurbanovo v zmysle § 6 a § 11 ods. 4
písm. g) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
2. schvaľuje
zverejnenie cenového výmeru na rok 2011 (ide o výpočet ekonomických oprávnených
nákladov) pre klientov, ktorým sa poskytuje sociálna služba v Zariadení pre seniorov
Smaragd Hurbanovo, so sídlom ul. Sládkovičova č. 30, Hurbanovo s trvalým pobytom
mimo mesta Hurbanovo
3. určuje
výšku ekonomicky oprávnených nákladov na jedného klienta v Zariadení pre seniorov
Smaragd Hurbanovo, so sídlom: ul. Sládkovičova č. 30, Hurbanovo v roku 2011 v sume
62,72 €/ mesiac pre klientov s trvalým pobytom mimo mesta Hurbanovo.
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Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:
Ing. Hegyi

za
proti
zdržal sa hlasovania

10
0
1

K bodu 12
Schválenie komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov a schválenie predsedu komisie – návrh tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č. 23/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
1. schvaľuje
zriadenie Komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov pri Mestskom zastupiteľstve v Hurbanove
2. volí
za predsedu Komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov pri Mestskom zastupiteľstve v Hurbanove p. Ladislava Németha.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:

za
proti
zdržal sa hlasovania

11
0
0

K bodu 13
Návrh na schválenie členov komisií zriadených pri Mestskom zastupiteľstve
v Hurbanove – návrh tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č. 24/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
schvaľuje
členov komisií zriadených pri Mestskom zastupiteľstve v Hurbanove na volebné obdobie
2010 – 2013 podľa predloženého návrhu.

1. Komisia finančná, správy majetku mesta a verejnej súťaže :
Predseda – Ing. Karol Lovász
Členovia : Ing. Edita Gogolová
Ing. Karol Ďurčovič
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Ing. Pavol Holý
Árpád Vas
2. Komisia podnikateľská, výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia:
Predseda – Bc. Štefan Tomaščin
Členovia : Ladislav Tóth
Ing. Ildikó Rigóová
Ing. Anna Hegyiová
Viola Zahorecová
3. Komisia sociálna, bytová a zdravotná :
Predseda – Anna Žigová
Členovia : Zuzana Illésová
Bc. Kinga Petríková
Ing. Ildikó Pavlíková
Ing. Zoltán Veres
4. Komisia školstva, vzdelávania a kultúry :
Predseda – RNDr. Mária Hamranová
Členovia : Mgr. Eleonóra Laczová
akad. soch. Rozália Darázsová
Mgr. Iveta Fazekašová
Mgr. Ernest Veres
5. Komisia športu a mládeže :
Predseda – Ján Štefánik
Členovia : Mgr. Tibor Moravčík
Mgr. Gabriella Kocskovics
Ľudovít Balogh
Oto Valíček
6. Komisia verejného poriadku a dopravy :
Predseda – Mikuláš Kašík
Členovia: Mgr. Zoltán Gúgh
Bc. Milan Kajan
Marián Botoš
Ján Sorád
7. Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov :
Predseda – Ladislav Németh
Členovia: Anna Žigová
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Ing. Zoltán Hegyi
Ing. Zoltán Egyházi
Ing. Karol Lovász
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:

za

7

proti
zdržal sa hlasovania

0
4

RNDr. Hamranová, p. Kašík, Ing. Lovász, p. Németh,
p. Štefánik, Bc. Tomaščin, p. Žigová
Mgr. Basternáková, MUDr. Bašternáková, Ing. Egyházi, Ing. Hegyi

K bodu 14
Vymenovanie náčelníka mestskej polície – návrh na vymenovanie p. Mariána Botoša za
náčelníka mestskej polície predložila JUDr. Zemková, primátorka mesta. Návrh je
prílohou zápisnice.
MUDr. Bašternáková – upozornila na problém s p. Botošom z roku 2009, keď roznášal
letáky osočujúce p. Lászlóa Basternáka a upozornila na povinnosti zamestnanca, ktoré mu
vyplývajú zo zákona 552/2003 Z.z..
Bc. Tomaščin – netreba brať do úvahy výňatky z novín, p. Botoš prácu náčelníka robí
poctivo.
Ing. Hegyi – považuje p. Botoša za morálne nespôsobilého a politicky nestranného.

Uznesenie č. 25/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
menuje
do funkcie náčelníka Mestskej polície Hurbanovo p. Mariána Botoša s účinnosťou od
1. marca 2011.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:

za

7

RNDr. Hamranová, p. Kašík, Ing. Lovász, p. Németh,
p. Štefánik, Bc. Tomaščin, p. Žigová
Mgr. Basternáková, MUDr. Bašternáková,, Ing. Hegyi
Ing. Egyházi

proti
zdržal sa hlasovania

3

1

K bodu 15
Rôzne
Predloženie žiadosti o NFP na projekt „ČOV Hurbanovo“ – predkladá Mgr. Hulko,
vedúci odd. regionálneho rozvoja a Ing. Ján Bahorec, konateľ spoločnosti MsVaK
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Hurbanovo. Materiál je prílohou zápisnice. S dotazmi na predkladateľov vystúpili Ing.
Hegyi, Ing. Lovász, Ing. Egyházi a Bc. Tomaščin.
Uznesenie č. 26/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
1. súhlasí
a) s predložením žiadosti o NFP pre projekt „ČOV Hurbanovo“ v rámci výzvy OPŽPPO1-10-2 v celkovej výške výdavkov 5.966.849,77 € a oprávnených výdavkov
4.967.050,77 € spoločnosťou MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo s.r.o.
b) zabezpečenie realizácie projektu spoločnosťou MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta
Hurbanovo s.r.o. po schválení žiadosti o NFP
2. schvaľuje
c) spolufinancovanie projektu vo výške 5,1 % t.j.: 253.676,57 € z celkových oprávnených
výdavkov na projekt Mestom Hurbanovo
d) spolufinancovanie projektu Mestom Hurbanovo formou bankového úveru
e) odpredaj projektovej dokumentácie „ČOV Hurbanovo“ vypracovanej spoločnosťou
ALVEST MONT s.r.o., 913 31 Skalka nad Váhom II/54 v hodnote 39.032,- € pre MsVaK
– Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo s.r.o.
f) prevod práv stavebných povolení a vyjadrení týkajúcich sa predmetného projektu pre
MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo s.r.o.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:

za
proti
zdržal sa hlasovania

11
0
0

Predloženie žiadosti o vykonanie prác naviac na projekt „Rekonštrukcia a zateplenie
základnej školy v Hurbanove“ – predkladá Mgr. Hulko, vedúci odd. regionálneho
rozvoja. Materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Hegyi – má námietky voči navýšeniu, s týmto mal rátať projekt.
Uznesenie č. 27/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
súhlasí
s vykonaním prác naviac na projekte „Rekonštrukcia a zateplenie základnej školy
v Hurbanove“ do výšky 10.000,- €.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:

za

7

proti
zdržal sa hlasovania

0
4

RNDr. Hamranová, p. Kašík, Ing. Lovász, p. Németh,
p. Štefánik, Bc. Tomaščin, p. Žigová
Mgr. Basternáková, MUDr. Bašternáková, Ing. Egyházi,Ing. Hegyi
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Katarína Lakatošová, bytom Úzka 50, Hurbanovo – žiadosť o prenájom pozemku.
Predkladá Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Materiál je prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 28/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
A. ruší
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 296/2008-MZ zo dňa 24. 7. 2008
v plnom rozsahu
B. konštatuje,
že prenájom pozemku v k. ú. Hurbanovo, parcely č. 1617 –zastavaná plocha o výmere
702 m2 pre žiadateľku Katarínu Lakatošovú, bytom Úzka 401/50, Hurbanovo je prípad
hodný osobitného zreteľa
C. odôvodňuje
prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne:
Jedná sa o pozemok, ktorý je zastavaný stavbou vo vlastníctve žiadateľky a jej manžela.
Žiadateľka užíva pozemok dlhodobo, riadne sa o pozemok stará a riadne a včas plní svoje
povinnosti vyplývajúce z doterajšej nájomnej zmluvy.
D. schvaľuje
zverejnenie svojho zámeru prenajať nehnuteľnosť v k. ú. Hurbanovo, pozemok, parcelu č.
1617 – zastavaná plocha o výmere 702 m2 žiadateľke, Kataríne Lakatošovej, bytom Úzka
401/50, Hurbanovo, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 9,
písm. c) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení, na úradnej tabuli a webovej
stránke Mesta Hurbanovo, a to najmenej po dobu 15 dní pred schvaľovaním tohto nájmu
mestským zastupiteľstvom.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:

za
proti
zdržal sa hlasovania

11
0
0

Ján Csintalan, bytom Železničná 31, Hurbanovo – žiadosť o ukončenie nájmu.
Predkladá Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Materiál je prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 29/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
súhlasí
s uzatvorením dohody o ukončení nájomnej zmluvy č. 7/2008 uzatvorenej dňa 7.5.2008
medzi prenajímateľom Mesto Hurbanovo a nájomcom Ján Csintalan, bytom Železničná
31, Hurbanovo ku dňu 15. 2. 2011.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:

za
proti
zdržal sa hlasovania

11
0
0
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Alžbeta Bernáthová - Kusový textil – ÉMI, bytom Bajtava 222 - žiadosť o umožnenie
vydania prenajímanej nehnuteľnosti. Predkladá Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia.
Materiál je prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 30/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
súhlasí
s tým, aby nájomníčka Alžbeta Bernáthová KUSOVÝ TEXTIL - ÉMI s miestom
podnikania Bajtava 222 uzatvorila zmluvu o podnájme nebytových priestorov o rozlohe
celkom 56,93 m2 v prevádzkovej budove na adrese Komárňanská 111, Hurbanovo so
spoločnosťou Agro-ELBA, spol. s r. o. so sídlom Súdna 4, Hurbanovo za rovnakých
cenových podmienok stanovených v nájomnej zmluve.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:
Ing. Egyházi

za
proti
zdržal sa hlasovania

10
0
1

Darina Szabóová, bytom Agátova 49, Hurbanovo - žiadosť o pridelenie pozemku do
prenájmu. Predkladá Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Materiál je prílohou
zápisnice.
Uznesenie č. 31/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
A. konštatuje,
že prenájom pozemku v k. ú. Hurbanovo, parcely č. 299 –záhrada o výmere 1 262 m2 pre
žiadateľku Darinu Szabóovú, bytom Agátová 49, Hurbanovo, je prípad hodný osobitného
zreteľa
B. odôvodňuje
prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne:
Jedná sa o pozemok, ktorý je z miestnej komunikácie prístupný cez nehnuteľnosť vo
vlastníctve žiadateľky. Žiadateľka užíva pozemok dlhodobo ako pozemok priľahlý
k svojej nehnuteľnosti, riadne sa o pozemok stará a riadne a včas plní svoje povinnosti
vyplývajúce z nájomnej zmluvy.
C. schvaľuje
zverejnenie svojho zámeru prenajať nehnuteľnosť v k. ú. Hurbanovo, pozemok, parcelu č.
299 – záhrada o výmere 1 262 m2 žiadateľke, Darine Szabóovej, bytom Agátová 49,
Hurbanovo, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c)
zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení, na úradnej tabuli a webovej stránke
Mesta Hurbanovo, a to najmenej 15 dní pred schvaľovaním tohto nájmu mestským
zastupiteľstvom.
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Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:
Ing. Egyházi

za
proti
zdržal sa hlasovania

10
0
1

Anna Gallaiová – Kaderníctvo BIANKA, Konkolyho 6, Hurbanovo - žiadosť
o zníženie prenajatej plochy. Predkladá Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia.
Materiál je prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 32/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
súhlasí
so zúžením okruhu nájomcov v Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 6/1/2007
uzatvorenej dňa 14.09.2007 tak, aby nebytové priestory, ktorých nájom je predmetom
Zmluvy, zostali vo výlučnom užívaní p. Anny Gallaiovej, sídlo podnikania Konkolyho č.
6, Hurbanovo, pričom ostatné podmienky nájomnej zmluvy sa nemenia. Platenie
nájomného v mesačných splátkach sa povoľuje.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:
Ing. Lovász

za
proti
zdržal sa hlasovania

10
0
1

Heineken Slovensko, a.s., so sídlom Novozámocká 2, Hurbanovo - o odpredaj
pozemku. Predkladá Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Materiál je prílohou
zápisnice.
Uznesenie č. 33/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
súhlasí
1. s vypracovaním znaleckého posudku o všeobecnej hodnote nehnuteľnosti v k.ú. Bohatá,
parcely č. 1137/12 – záhrady o výmere 327 m2,
2. so zahájením rokovania o odpredaji nehnuteľnosti v k. ú. Bohatá, pozemku parcely č.
1137/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 327 m2 do vlastníctva užívateľa
pozemku spoločnosti Heineken Slovensko, a. s. so sídlom Novozámocká č. 2, 947 01
Hurbanovo.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:

za
proti
zdržal sa hlasovania

11
0
0
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.A.S.A. Slovensko, spol. s r.o., so sídlom Bratislavská 18, Zohor – prenájom
nehnuteľnosti. Predkladá Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Materiál je prílohou
zápisnice.
Uznesenie č. 34/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
A. berie na vedomie
uplynutie doby platnosti Zmluvy o dielo zo dňa 31.7.2000 o zabezpečení odvozu VKK na
riadenú skládku TKO uzatvorenej so spoločnosťou .A.S.A. Slovensko, spol. s r. o. so
sídlom Bratislavská 18, Zohor ku dňu 31.07.2011 a uplynutie doby platnosti Nájomnej
zmluvy zo dňa 31. 7. 2000 o užívaní prekládkovej stanice na pozemku v k. ú. Hurbanovo,
parcelách č. 3187/1, 2, 3, 4 a stavby skladu so súpisným č. 1451 na parcele č. 3187/2
uzatvorenej so spoločnosťou A.S.A. Slovensko, spol. s r. o. so sídlom Bratislavská 18,
Zohor ku dňu 31.07.2011.
B. ustanovuje
Komisiu na stanovenie podmienok uzatvorenia novej Zmluvy o dielo a novej Nájomnej
zmluvy v súlade s platnou legislatívou. Lehota na stanovenie vyššie uvedených podmienok
sa určuje v dĺžke 30 dní odo dňa ustanovenia komisie. Zloženie komisie: Mgr. Roland
Hulko, Ing. Zoltán Veres, Ing. Zoltán Egyházi, Ing. Karol Lovász, Bc. Štefan Tomaščin.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:

za
proti
zdržal sa hlasovania

11
0
0

Obyvatelia bytového domu Komárňanská č. 152 a 154, Hurbanovo – prenájom
pozemku. Predkladá Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Materiál je prílohou
zápisnice.
Uznesenie č. 35/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
A. konštatuje,
že prenájom pozemkov v k. ú. Hurbanovo nachádzajúcich sa v areáli bytového domu na
adrese Komárňanská 152, 154 Hurbanovo pre žiadateľov:
Helena Golhová – záhrada 100 m2 z parc. č. 2531/1 a garáž 21 m2 – parc. č. 2531/4
Ladislav Hulko – záhrada 58 m2 z parc. č.2531/1 a garáž 39 m2 – parc. č. 2531/5
Judita Nováková – záhrada 109 m2 a sklad 4 m2 z parc. č. 2531/1
Katarína Vajdová – záhrada 99 m2 z parc. č. 2531/1
Georgína Laczkóová – záhrada 52 m2 a garáž 21 m2 z parc. č. 2531/1
Gabriela Dobiášová – záhrada 70 m2 a sklad 18 m2 z parc. č. 2531/1
je prípad hodný osobitného zreteľa
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B. odôvodňuje
prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne:
Jedná sa o pozemky v areáli bytového domu na adrese Komárňanská 152, 154 Hurbanovo,
kde sú žiadatelia vlastníkmi, resp. užívateľmi bytov a žiadané pozemky užívajú dlhodobo
ako pozemky priľahlé k stavbe v ich vlastníctve.
C. schvaľuje
zverejnenie svojho zámeru prenajať nižšie uvedené nehnuteľnosti v k. ú. Hurbanovo
žiadateľom z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) zákona
č. 138/91 Zb. v platnom znení na úradnej tabuli a webovej stránke Mesta Hurbanovo a to
najmenej 15 dní pred schvaľovaním tohto nájmu mestským zastupiteľstvom:
Helena Golhová – záhrada 100 m2 z parc. č. 2531/1 a garáž 21 m2 – parc. č. 2531/4
Ladislav Hulko – záhrada 58 m2 z parc. č.2531/1 a garáž 39 m2 – parc. č. 2531/5
Judita Nováková – záhrada 109 m2 a sklad 4 m2 z parc. č. 2531/1
Katarína Vajdová – záhrada 99 m2 z parc. č. 2531/1
Georgína Laczkóová – záhrada 52 m2 a garáž 21 m2 z parc. č. 2531/1
Gabriela Dobiášová – záhrada 70 m2 a sklad 18 m2 z parc. č. 2531/1
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:

za
proti
zdržal sa hlasovania
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Základná škola, Nám. Konkolyho-Thege č. 2, Hurbanovo – žiadosť o finančnú pomoc.
Materiál je prílohou zápisnice.
Základná škola s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím jazykom
maďarským, Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda, Športová 7, Hurbanovo – žiadosť
o vytvorenie priechodu pre chodcov a vytvorenie parkoviska. Materiál je prílohou
zápisnice.
Základná škola s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím jazykom
maďarským, Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda, Športová 7, Hurbanovo – žiadosť
o finančný príspevok. Materiál je prílohou zápisnice.
RNDr. Hamranová – oboznámila prítomných s potrebou finančných prostriedkov pre ZŠ,
Nám. Konkolyho-Thege.
P. Štefánik – je toho názoru, že tento problém je nutné riešiť s dodávateľom stavebných
prác.
Ing. Hegyi – navrhol riešiť žiadosti osobitne podľa škôl.
Ing. Egyházi – navrhuje odročiť riešenie. Najprv žiadosti komplexne pripraviť
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a prejednať vo finančnej komisii a potom predložiť znovu na rokovanie mestskému
zastupiteľstvu.
Európska zoskupenie územnej
spolupráce PONS DANUBII
S RUČENÍM
OBMEDZENÝM – žiadosť o prijatie uznesení na predloženie žiadostí o NFP. Materiál je
prílohou zápisnice. Komentár k predmetnej otázke predložila Ing. Gogolová.
Uznesenie č. 36/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP spoločnosťou: Európske zoskupenie územnej spolupráce
Pons Danubii s ručením Obmedzeným v rámci Výzvy na predkladanie projektov v rámci
HU-SK CBC Programu za účelom realizácie projektu: „Dunaj, čo nás spája – podpora
cezhraničnej spolupráce podnikateľov“, Opatrenie 1.1.2 Podpora podnikateľskej
spolupráce
b) zabezpečenie realizácie projektu spoločnosťou: Európske zoskupenie územnej
spolupráce Pons Danubii s ručením obmedzeným po schválení žiadosti o NFP
c) spolufinancovanie projektu vo výške pomernej časti z 5 %-ného podielu t. j. 6 196,- €
z celkových oprávnených výdavkov na projekt.
Uznesenie č. 37/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP spoločnosťou: Európske zoskupenie územnej spolupráce
Pons Danubii s ručením Obmedzeným v rámci Výzvy na predkladanie projektov v rámci
HU-SK CBC Programu za účelom realizácie projektu: „Cezhraničný tok informácií“,
Opatrenie 2.5.2. Komunikačná dostupnosť, médiá a informačné toky
b)zabezpečenie realizácie projektu spoločnosťou: Európske zoskupenie územnej
spolupráce Pons Danubii s ručením obmedzeným po schválení žiadosti o NFP
c) spolufinancovanie projektu vo výške pomernej časti z 5 %-ného podielu t.j. 2 055,- €
z celkových oprávnených výdavkov na projekt.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:

za
proti
zdržal sa hlasovania
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0
0

JUDr. Zemková, primátorka mesta predložila návrh na prijatie uznesenia na odvolanie
dozornej rady spoločnosti MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o., so
sídlom Komárňanská 69, Hurbanovo z dôvodu ukončenia poslaneckého mandátu.
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Uznesenie č. 38/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
1. odvoláva
členov dozornej rady spoločnosti MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo,
s.r.o. so sídlom Komárňanská 69, Hurbanovo v zložení: Ing. Štefan Szolgay
Mikuláš Kečkéš
Mgr. Peter Červenák
Mgr. László Deme
Ladislav Fekete
2. menuje
členov dozornej rady spoločnosti MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo,
s.r.o. so sídlom Komárňanská 69, Hurbanovo v zložení: Mikuláš Kašík
Anna Žigová
Bc. Štefan Tomaščin
Ján Štefánik
Ing. Karol Lovász.

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:

za
proti
zdržal sa hlasovania
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0
0

JUDr. Zemková, primátorka mesta predložila informatívnu správu o rozvojových
aktivitách mesta. Materiál tvorí prílohu zápisnice. Bližšie informácie poslancom poskytol
Mgr. Roland Hulko, vedúci oddelenia regionálneho rozvoja.
Uznesenie č. 39/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
berie na vedomie
informatívnu správu o rozvojových aktivitách mesta Hurbanovo.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:

za
proti
zdržal sa hlasovania
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0
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K bodu 16
Diskusia
V rámci diskusie p. poslanci odsúhlasili udelenie slova obyvateľke časti Zelený Háj.
P. Stračiaková – oboznámila prítomných poslancov s problémom občanov časti Zelený
Háj, ktorý im spôsobuje nečistenie kanála Ibolyás. Obyvatelia majú záhrady, polia, ale i
pivnice už dlhé obdobie pod vodou. Žiada mestské zastupiteľstvo o pomoc v riešení tejto
otázky.
Bc. Tomaščin – mal dotaz ohľadne ubytovania bezdomovcov pri požiarnej zbrojnici, či
tam nedochádza k odberu elektrickej energie z objektu požiarnej zbrojnice.
Ing Hegyi - upozornil, aby sa nezabudlo na menovanie poslancov do školských rád
a zatiaľ aj do MsBP a ĽP.
P. Németh, zástupca primátorky – upozornil na zistené skutočnosti ohľadne MsBP a ĽP,
ktoré nepovažuje za korektné voči rozpočtu mesta. Ďalej bližšie informoval poslancov
o činnosti Mestského športového klubu v Hurbanove.
Ing. Egyházi – trvá na tom, že návrh na zlúčenie nebol dostatočne vypracovaný.
P. Štefánik – je za zlúčenie spoločností, treba to však patrične odôvodniť.
Bc. Tomaščin – spoločnosti sa už 3 roky vykrýva strata, treba urýchlene konať v zlúčení.
P. Žigová – ako poslankyňa v predchádzajúcom volebnom období bojovala o to, aby
konateľka spoločnosti predložila výsledky hospodárenia, ale doteraz to nikdy neurobila.
Ing. Hegyi - tiež sa prikláňa k doriešeniu tejto otázky, treba to však zdôvodniť.
Ing. Lovász – navrhol prijať uznesenie, aby sa dohľadnej dobe mohla otázka tejto
spoločnosti doriešiť.
Uznesenie č. 40/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
poveruje
1. p. Ladislava Németha, zástupcu primátorky zabezpečením všetkých potrebných úkonov
k zlúčeniu spoločnosti MsBP a ĽP a MsVaK a následným predajom časti podniku
spoločnosti MsVaK na Mesto Hurbanovo.
2. Ing. Editu Gogolovú, vedúcu finančného oddelenia vypracovaním a dozorom všetkých
potrebných ekonomických a účtovných dokumentov súvisiacich so zlúčením spoločnosti
MsBP a ĽP a MsVaK a predajom časti podniku spoločnosti MsVaK na Mesto
Hurbanovo.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:

za

7

proti
zdržal sa hlasovania

0
3

RNDr. Hamranová, p. Kašík, Ing. Lovász, p. Németh,
p. Štefánik, Bc. Tomaščin, p. Žigová
Mgr. Basternáková, MUDr. Bašternáková, Ing. Egyházi

Ing. Hegyi - nehlasoval
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V rámci diskusie vystúpila p. Cuperová, predsedkyňa klubu, ktorá informovala
poslancov o petícii občianskeho združenia Priatelia ZH+H za zrušenie klubu dôchodcov
a premenovanie na centrum voľného času. Oboznámila prítomných s aktivitami členov
klubu dôchodcov, nespokojnosť v komunikácii so združením Priatelia ZH+H a nesúhlas
s premenovaním na centrum voľného času.
Spokojnosť s činnosťou Klubu dôchodcov v Zelenom Háji vyjadrili i poslankyne RNDr.
Hamranová a p. Žigová. P. Žigová rázne však odmieta používanie objektov na podnikanie
a vyvíjanie činnosti za odplatu.
Ing. Veres oboznámil p. predsedkyňu klubu dôchodcov so zásadami hospodárenia
s majetkom mesta.
K bodu 17
Záver
Nakoľko program rokovania mestského zastupiteľstva bol vyčerpaný, primátorka mesta
JUDr. Margita Zemková sa poďakovala všetkým prítomným za účasť a ukončila 2.
zasadnutie mestského zastupiteľstva.

JUDr. Margita Z e m k o v á
primátorka mesta

Overovatelia:

Ing. Karol L o v á s z
Ing. Zoltán E g y h á z i
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