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Zápisnica
z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,
ktoré sa konalo dňa 15. 03. 2011

Rokovanie 3. 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. Ján Bahorec, konateľ MsVaK
p. Františka Jezsóová, konateľka MsBP a ĽP

Program rokovania :
1. Zahájenie, schválenie pracovných komisií a zapisovateľky
2. Interpelácia
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
4. Návrh na zlúčenie spoločností MsBP a ĽP – Mestský bytový podnik a ľadová plocha,
s. r. o. a MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s. r. o.
5. Rôzne
6. Diskusia
7. 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
Ing. Zoltán H e g y i
Ing. Karol L o v á s z
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Mandátová komisia:

Ing. Zoltán E g y h á z i
Mgr. Ildikó B a s t e r n á k o v á
MUDr. Anna B a š t e r n á k o v á

Zapisovateľka:

Silvia F e j e s o v á

Overovatelia:

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

Primátorka mesta JUDr. Margita Zemková predložila program rokovania, ktorý
navrhla doplniť o ďalší v bode rôzne – prerokovanie žiadosť Demokratickej strany SDKÚ
o prenájom zasadačky v kultúrnom dome v Hurbanove a žiadosť p. Gizely Golisovej
o výmenu vchodových dverí a doplnenie radiátorov.
Program rokovania 3. zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 15. 3. 2011 bol
poslancami mestského zastupiteľstva schválený.

K bodu 2 – Interpelácia
RNDr. Hamranová - poďakovala p. Mgr. Hulkovi za spracovanie materiálu, bola
odvysielaná relácia na tému spaľovania odpadu v slovenskom aj v maďarskom jazyku.
Ďalej požiadala viackrát odvysielať reláciu počas vykurovacieho obdobia
- predložila podnet obyvateľov Hurbanova vo veci výrubu stromov na Komárňanskej ulici
oproti reštaurácii Twins
- predložila sťažnosť obyvateľov Bohatej, nakoľko niektorí spoluobčania kradnú železné,
kovové predmety aj z dvorov rodinných domov. Napr. v ulici Pribetskej, v ulici Nový diel
areál bývalej materskej škôlky a v okolitých rodinných domoch. Poprosila, aby sa táto
situácia riešila.
Ing. Veres – reagoval na výrub stromov. Zákon o ochrane prírody a krajiny pre
samosprávy predpisuje, aby zmapovali zdravotný stav jednotlivých drevín na svojom
území. Boli vypracované znalecké posudky od doc. Ing. Gabrieli Juhásovej, na základe
posledného posudku sa pristúpilo k asanácií stromov na ul. Konkolyho, ul. Komárňanskej
a na ul. Lipovej, nakoľko ich posúdila stavom havarijným.
Znalecké posudky budú verejnosti prístupné na verejnej stránke mesta, na úradnej tabuli
mesta.
Ing. Egyházi – dodal k interpelácií p. Dr. Hamranovej, že je nutné dodržiavať verejný
poriadok a ochranu životného prostredia. Apeluje na mestskú políciu, navrhuje pokutovať.
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JUDr. Zemková – ku krádežiam kovových predmetov poznamenala, že mestská polícia
bude starostlivo sledovať situáciu. Od 1. 4. 2011 sa rozrastie rad o jedného člena mestskej
polície, takže aj v priebehu dňa na sledovanie budú klásť väčší dôraz.
Ing. Egyházi – obrátili sa na neho p. Červenák, p. Červenáková, p. Szentiványi – problém
chovu hospodárskych zvierat u p. Lıvingera. Všeobecné záväzné nariadenie mesta z roku
2004 č. 52 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty – sa nedodržiava, stavba
nie je legalizovaná, ohrozuje životné prostredie a občanov.
JUDr. Zemková – vieme o záležitosti, nakoľko je to niekoľkoročná záležitosť. Vyjadrili
sa všetci účastníci konania a ďalšie kompetentné orgány. Bolo jednanie v priebehu roka
2010, kde sa chovateľ zaviazal, že pristúpi k likvidácií zvierat do konca roka, čo
nevykonal. Stavebný úrad vykonal šetrenie, v predmetnej veci sa naďalej jedná.
Ing. Veres – dodal, že objekt bol postavený v 70-ich rokoch, kedy nepodliehal
stavebnému povoleniu. Problém je možné vyriešiť len súdnou cestou.
P. Žigová – mala pripomienku ohľadom smetí – mesto by malo vypracovať porovnanie,
či je rentabilný terajší spôsob odvozu smetí oproti bývalému.
JUDr. Zemková – na pracovných poradách primátorky sa tieto problémy mesta preberajú.
P. Kašík – mal pripomienku k úprave príjazdu radových garáží na ul. Nejedlého, či
finančná komisia zahrnula do rozpočtu mesta úpravu cesty, ktorá bola schválená
mestským zastupiteľstvom.
JUDr. Zemková – bola zahrnutá suma, práce budú prevedené v tomto roku.
Bc. Tomaščin – mesto nech vyzve Jednotu spotrebné družstvo, aby si svoju miestnu
komunikáciu (parkovisko) pri obchodnom dome dali do poriadku.
JUDr. Zemková – p. predseda Coop Jednoty na výzvu mesta každoročne pri príležitosti
hodových slávností čiastočne prevedie úpravu komunikácie.
Ing. Veres – dodal, že Coop Jednota uvažuje o rozšírení parkovacích miest.
P. Štefánik – mal pripomienku k mládežníckemu futbalu.
P. Németh – kvôli chorobe deti odstúpili, nevycestovali na zápas do Šamorína.
MUDr. Bašternáková tlmočila požiadavku občanov, ktorý parkujú na parkovisku za
rímsko-katolíckym kostolom, prvé 2 parkovacie miesta sú pre invalidov vyznačené
neefektívne, bolo by treba premiestniť tabuľu, označiť plochu, ďalej uviedla, že
- ul. Československej armády nie je označená ani v GPS, ani na mape.
K bodu 3
Kontrola plnenia uznesení z 2. zasadnutia mestského zastupiteľstva konaného dňa
15. 2. 2011.
Správu predkladá JUDr. Margita Zemková, primátorka mesta.
Na 2. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, konaného dňa 15. februára
2011 boli prijaté uznesenia od čísla 8/2011-MZ do 40/2011-MZ.
Ukladaciu časť mali uznesenia č. 9/2011-MZ, č. 16/2011-MZ, č. 17/2011-MZ.
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Uznesenie číslo 9/2011-MZ uložilo Ing. Edite Gogolovej, vedúcej finančného
oddelenia MsÚ v Hurbanove, 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.
Uznesenie číslo 16/2011-MZ uložilo 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.
Uznesenie číslo 17/2011-MZ uložilo 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. 4. 2011 o 17.00 hod.
K bodu 4
Návrh na zlúčenie spoločností MsBP a ĽP – Mestský bytový podnik a ľadová plocha,
s. r. o. a MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s. r. o.
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice.
P. Németh, zástupca primátorky dodal, že uznesenie bolo prijaté, návrh na zlúčenie
spoločností sa posunul do štádia riešenia, dozorné rady skonštatovali stav, neodmietli stav
zlúčenia. Zasadala finančná komisia s p. predsedom Ing. Lovászom a je prítomná
konateľka spol. MsBP a ĽP p. Jezsóová.
Ing. Lovász – od roku 2004 s.r.o. produkovala stratu až na jeden rok. Strata sa vykrývala
z príspevkov mesta. Údržbu verejného osvetlenia nevykonáva táto s.r.o., i napriek tomu
vykazujú stratu. P. Jezsóová nedodala podrobnú finančnú analýzu. Ing. Lovász
pripomenul, že mestské zastupiteľstvo v roku 2008 rozhodlo o vypracovaní koncepcie
ďalšieho rozvoja na tri roky. Dodnes sa koncepcia nedodala.
Ing. Egyházi – dodal, že by sa mohla zmeniť štruktúra činnosti s.r.o., dať vypracovať
koncepciu. Vyjadril obavy, kto preberie činnosti likvidovanej s.r.o.
p. Štefánik – pripomenul, nech športový areál slúži na športovú činnosť, treba ho udržať
pod mestom.
Bc. Tomaščin – so zlúčeným ušetrí mesto ročne 15 000,- € na zmluvách. V posledných
troch rokoch mesto poskytlo na športovú činnosť 15 000,- € ročne (2008-2010).
P. Jezsóová – namieta v prvom rade, že nie je jej problém, či bola konateľská zmluva
schválená mestským zastupiteľstvom. Zriaďovateľom a jediným spoločníkom je mesto.
Požaduje vysvetliť nepravdivé narážky na výšku platov.
Písomná správa p. Jezsóovej tvorí prílohu zápisnice.
Po prejave p. Jezsóovej sa následnej diskusie týkajúcej sa tejto témy zúčastnili: Ing.
Lovász, p. Jezsóová, Ing. Hegyi, p. Németh, Ing. Egyházi a pani primátorka JUDr.
Zemková.
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Uznesenie č. 41/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
1/ s ú h l a s í
so zlúčením spoločností MsBP a ĽP - Mestský bytový podnik a ľadová plocha,
s.r.o., Záhradnícka 69/2986, Hurbanovo, IČO: 36561711 a MsVaK – Vodárne
a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o., Komárňanská 69, Hurbanovo, IČO: 36561193,
v zmysle § 152a v spojení s § 69 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
a to tak, že nástupníckou spoločnosťou bude MsVaK s.r.o. Termín určenia, od ktorého
sa úkony zanikajúcej spoločnosti budú považovať za úkony vykonané na účet
nástupníckej spoločnosti je 1. 7. 2011
2/ r u š í
uznesenie č. 677/2010-MZ zo dňa 8. 7. 2010
3/ p o v e r u j e valné zhromaždenie
a) vypovedať konateľskú zmluvu medzi MsBP a ĽP, s.r.o. Hurbanovo
a Františkou Jezsóovou, konateľkou zo dňa 11. 1. 2005 v zmysle jej dodatkov.
T: 31. 3. 2011
b) ukladá konateľke MsBP a ĽP, s.r.o. Hurbanovo
- neuskutočňovať žiadne úkony v mene s.r.o. MsBP a ĽP, ktorými by boli
predĺžené existujúce zmluvy alebo vznikli nové záväzky.
T: okamžite po nadobudnutí platnosti uznesenia
- uskutočniť vypovedanie Zmluvy o poskytnutí účtovníckych a mzdových služieb
zo dňa 03. 07. 2004 s Beátou Hradeckou a to tak, aby výpovedná lehota začala
plynúť 1. 4. 2011
- uskutočniť vypovedanie Mandátnej zmluvy zo dňa 3. 1. 2011 s JUDr. Dušanom
Balažovičom zaslaním písomnej výpovede a to tak, aby výpoveď začala plynúť
najneskôr 1. 4. 2011
- uskutočniť ukončenie Pracovnej zmluvy zo dňa 13. 9. 2004 so zamestnankyňou
Katarínou Kubíčekovou a to výpoveďou podľa § 63 ods. 1 písm. b) zákona č.
311/2001 Z.z. /Zákonník práce/ v znení neskorších predpisov, resp. dohodou, tak
aby výpovedná doba začala plynúť 1. 4. 2011
- uskutočniť vypovedanie všetkých ostatných zmlúv tak, aby zmluvy boli ukončené
do 30. 6. 2011
- zvolať bytových dôverníkov spravovaných bytov na prejednanie postupu ďalšieho
správcovstva.
T: 8. 4. 2011
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4/ u k l a d á
konateľom oboch spoločností k 30. 6. 2011 zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku
a inventarizáciu majetku

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. Egyházi, Ing. Hegyi

proti
zdržal sa hlasovania

0
4

K bodu 5
Rôzne
V rámci realizácie opatrení na ochranu pred povodňami v spolupráci s úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny a Slovenským vodohospodárskym podnikom š. p., Správa
vnútorných vôd Komárno je možné pristúpiť k čisteniu kanála Ibolyás.
Predkladá Mgr. Hulko, vedúci odd. regionálneho rozvoja. Materiál je prílohou zápisnice.
S dotazmi na predkladateľa vystúpil Ing. Egyházi, p. Žigová, Bc. Tomaščin.
Uznesenie č. 42/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
1. s ú h l a s í s vyčlenením finančných prostriedkov vo výške 3.000,- € na spoluúčasť
realizácie projektu v zmysle § 50j zákona NR SR 5/2004 Z.z. o službách
zamestnanosti v znení neskorších zmien a predpisov
2. u k l a d á Ing. Gogolovej, vedúcej finančného oddelenia zapracovať do rozpočtu
mesta na rok 2011 vyčlenenie finančných prostriedkov na predmetný projekt.

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:

za
proti
zdržal sa hlasovania

11
0
0

Predloženie žiadosti – užívanie miestnosti v budove Mestského kultúrneho
strediska „politické strany v meste“ – predkladá Ing. Veres, vedúci správneho odd.
Materiál je prílohou zápisnice.
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Uznesenie č. 43/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
a) k o n š t a t u j e
že prenájom miestnosti – malej zasadačky na poschodí budovy Mestského kultúrneho
strediska v Hurbanove za symbolické nájomné 1€ za 1 stranícku schôdzu tej-ktorej
politickej strane, maximálne raz za mesiac, je prípad hodný osobitného zreteľa.
b) o d ô v o d ň u j e
prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne:
Politické strany pôsobiace na území mesta Hurbanovo nemajú vlastné priestory vhodné na
usporiadanie straníckych schôdzok. Mesto Hurbanovo umožnením užívania malej
zasadačky na poschodí budovy Mestského kultúrneho strediska za symbolické nájomné 1
€ za 1 schôdzu max. 1x v mesiaci môže uľahčiť jednotlivým politickým stranám
vykonávanie ich straníckej činnosti v meste.
c) s c h v a ľ u j e
zverejnenie svojho zámeru prenajať miestnosť – malú zasadačku na poschodí budovy
Mestského kultúrneho strediska v Hurbanove politickým stranám pôsobiacim na území
mesta za účelom usporiadania straníckych schôdzok 1x v mesiaci za symbolické nájomné
1 €/1 schôdza, 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. Konkrétny termín konania straníckych schôdzok je potrebné
vopred, aspoň v 5 dňovom predstihu, dohodnúť s vedením kultúrneho strediska.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:

za
proti
zdržal sa hlasovania

11
0
0

Ladislav Kavecký, bytom Konkoľ 2035, Hurbanovo – žiadosť o odpredaj pozemku.
Predkladá Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Materiál je prílohou zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
súhlasí
s uskutočnením verejnej súťaže na odpredaj pozemku v k. ú. Hurbanovo, parcely registra
„E“ č. 942/14 – orná pôda o výmere 4 093 m2. Vyvolávacia cena sa určuje podľa
priemernej ceny dosahovanej pri predaji porovnateľných nehnuteľností v extraviláne
mesta vo výške 0,15 €/m2. V podmienkach verejnej súťaže má byť uvedené, že náklady na
vypracovanie geometrického plánu a vytýčenie pozemku znáša kupujúci.
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Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:

za
proti
zdržal sa hlasovania

0
11
0

Návrh nebol prijatý.
Vzpieračský oddiel TJ Strojár, ul. Práce 2, Hurbanovo – žiadosť o prenájom
priestorov. Predkladá Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Materiál je prílohou
zápisnice.
Uznesenie č. 44/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
a) k o n š t a t u j e
že prenájom priestorov v budove MsBP a ĽP – Mestský bytový podnik a ľadová plocha, s.
r. o., súpisné č. 2986 na parcele č. 1137/9, k. ú. Bohatá, pre Vzpieračský oddiel TJ
STROJÁR Hurbanovo na účely trénovania svojich športovcov za symbolické nájomné 1€
ročne je prípad hodný osobitného zreteľa.
b) o d ô v o d ň u j e
prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne.
Športovci Vzpieračského oddielu TJ STROJÁR Hurbanovo dosahujú vynikajúce výsledky
na celoštátnej úrovni, robia dobré meno mestu Hurbanovo. V budove MsBP a ĽP –
Mestský bytový podnik a ľadová plocha, s. r. o. sú nevyužité miestnosti, ktoré by vyhoveli
na účely trénovania športovcov vzpieračského oddielu. Mesto Hurbanovo nemá veľa
možností podporovať úspešnú činnosť vzpieračského oddelu a vyššie uvedený spôsob by
bol jednou z týchto možností.
c) s c h v a ľ u j e
zverejnenie svojho zámeru prenajať priestory (prezliekareň s možnosťou užívania
hygienických priestorov) v budove MsBP a ĽP – Mestský bytový podnik a ľadová plocha,
s. r. o., súpisné č. 2986 na parcele č. 1137/9, k. ú. Bohatá, Vzpieračskému oddielu TJ
STROJÁR Hurbanovo na účely trénovania svojich športovcov za symbolické nájomné 1€
za rok na obdobie 5 kalendárnych rokov, 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
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Klára Kosinová, Pivovarská 30, Hurbanovo – žiadosť o súhlas podnájmu.
Predkladá Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Materiál je prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 45/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
súhlasí
s tým, aby Klára Kosinová, sídlo podnikania Pivovarská 30, Hurbanovo, uzatvorila
zmluvu o podnájme pozemku o výmere 102 m2 z parcely č. 1446/12, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Bohatá, s Renátou Bilkovou, bytom Sládkovičova 22/3,
Hurbanovo za účelom prevádzkovania predajne na uvedenom pozemku, pričom
ustanovenia Nájomnej zmluvy č. 28/2007 zo dňa 3. 9. 2007 a jej dodatkov zostanú
zachované aj v zmluve o podnájme pozemku.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:

za
proti
zdržal sa hlasovania

11
0
0

Renáta Bilková, Sládkovičova 22/3, Hurbanovo – doplnenie žiadosti o pridelenie
pozemku do prenájmu zo dňa 28. 1. 2011.
Predkladá Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Materiál je prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 46/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
a) k o n š t a t u j e
že prenájom pozemku o výmere 102 m2 v k. ú. Bohatá z parcely č. 1446/12, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria, pre žiadateľku Renátu Bilkovú, bytom
Sládkovičova 22/3, Hurbanovo je prípad hodný osobitného zreteľa.
b) o d ô v o d ň u j e
prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne.
Jedná sa o pozemok pod dočasnou stavbou predajne, ktorú vlastní a prevádzkuje p.
Renáta Bilková, bytom Sládkovičova 22/3, Hurbanovo.
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c) s c h v a ľ u j e
zverejnenie svojho zámeru prenajať pozemok o výmere 102 m2 v k. ú. Bohatá z parcely č.
1446/12, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
Renáte Bilkovej, bytom
Sládkovičova 22/3, Hurbanovo, 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.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:

za
proti
zdržal sa hlasovania

11
0
0

Prenájom pozemku – ul. Komárňanská č. 138, 140.
Predkladá Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Materiál je prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 47/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
a) k o n š t a t u j e
že prenájom pozemkov v areáli bytového domu na adrese Komárňanská 138, 140,
Hurbanovo pre žiadateľov:
Karolína Krajčíková – záhrada 76 m2 a sklad 15,5 m2 – parc. č. 2895/1 a 2894
Anna Nerádová – záhrada 74 m2 a sklad 19 m2 – parc. č. 2895/1 a 2894
Terézia Kollárová – záhrada 61 m2 a sklad 22 m2 z parc. č. 2895/1 a 2894
Ladislav Pintér – záhrada 68 m2 z parc. č. 2895/1 a 2894, garáž 18 m2 – parc. č. 2895/3
Darina Geletová – záhrada 36 m2 z parc. č. 2895/1 a 2894, garáž 18 m2 - parc. č. 2895/2
je prípad hodný osobitného zreteľa,
b) o d ô v o d ň u j e
prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne.
Jedná sa o pozemky v areáli bytového domu na adrese Komárňanská 138, 140,
Hurbanovo, kde sú žiadatelia vlastníkmi bytov a žiadané pozemky užívajú dlhodobo ako
pozemky priľahlé k stavbe v ich vlastníctve.
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c) s c h v a ľ u j e
zverejnenie svojho zámeru prenajať nižšie uvedené nehnuteľnosti 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.
Karolína Krajčíková – záhrada 76 m2 a sklad 15,5 m2 – parc. č. 2895/1 a 2894
Anna Nerádová – záhrada 74 m2 a sklad 19 m2 – parc. č. 2895/1 a 2894
Terézia Kollárová – záhrada 61 m2 a sklad 22 m2 z parc. č. 2895/1 a 2894
Ladislav Pintér – záhrada 68 m2 z parc. č. 2895/1 a 2894, garáž 18 m2 – parc. č. 2895/3
Darina Geletová – záhrada 36 m2 z parc. č. 2895/1 a 2894, garáž 18 m2 - parc. č. 2895/2

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:

za
proti
zdržal sa hlasovania

11
0
0

Prenájom pozemku – ul. Slobody č. 4, 6, 8, 10, 12, 18, 20, 22
Predkladá Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Materiál je prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 48/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
a) k o n š t a t u j e
že prenájom pozemkov v areáli bytových domov na Ulici slobody v Hurbanove pre
žiadateľov:
Magdaléna Bagyinková – sklady 77 m2 z parc. č. 488
František Kovács – sklady 22 m2 z parc. č. 488
Serafína Haláková – sklady 44 m2 z parc. č. 488
PaedDr. Lívia Hulková – sklady 50 m2 z parc. č. 488
Katarína Pifková – sklady 26 m2 z parc. č. 538
Jana Kriváneková – sklady 28 m2 z parc. č. 538
Ladislav Szabó – altánok 85 m2 z parc. č. 488
Ing. Alexander Hesoun a manželka – záhradný domček a dvor 63 m2 z parc. č. 488
je prípad hodný osobitného zreteľa,
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b) o d ô v o d ň u j e
prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne.
Jedná sa o pozemky v areáli bytových domov na Ulici slobody v Hurbanove, kde sú
žiadatelia vlastníkmi bytov a žiadané pozemky užívajú dlhodobo ako pozemky priľahlé
k stavbe v ich vlastníctve.

c) s c h v a ľ u j e
zverejnenie svojho zámeru prenajať nižšie uvedené nehnuteľnosti žiadateľom –
vlastníkom bytov v bytových domoch na Ulici slobody v Hurbanove - 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.
Magdaléna Bagyinková – sklady 77 m2 z parc. č. 488
František Kovács – sklady 22 m2 z parc. č. 488
Serafína Haláková – sklady 44 m2 z parc. č. 488
PaedDr. Lívia Hulková – sklady 50 m2 z parc. č. 488
Katarína Pifková – sklady 26 m2 z parc. č. 538
Jana Kriváneková – sklady 28 m2 z parc. č. 538
Ladislav Szabó – altánok 50 m2 z parc. č. 488
Ing. Alexander Hesoun a manželka – záhradný domček a dvor 63 m2 z parc. č. 488
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:

za
proti
zdržal sa hlasovania

11
0
0

Gizela Golisová, Dubník č. 197 – žiadosť o výmenu vchodových dverí a doplnenie
radiátorov.
Predkladá Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Materiál je prílohou zápisnice.
Žiadosť p. Gizely Golisovej
mestské zastupiteľstvo odročilo z dôvodu snahy
v budúcnosti pre zjednotenie celkového vzhľadu celého objektu. Mesto sa pokúsi
vyčleniť finančné prostriedky z rozpočtu na výmenu okenných a dverných výplní kvôli
šetreniu energií, prípadne zosúladiť zásahy stavebného charakteru tak, aby spĺňali
požiadavky aj z estetického hľadiska.
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K bodu 6
Diskusia
V rámci diskusie p. poslanec Kašík konštatoval, že 4. 3. 2011 v nočných hodinách
komisia verejného poriadku a dopravy previedla spoločnú akciu za prítomnosti mestskej
a štátnej polície zameraním na podávanie alkoholických nápojov mladistvým
a maloletým. Podľa výsledkov upozorňuje rodičov, aby lepšie dohliadli na pohyb
vlastných detí a ich prípadnú konzumáciu alkoholických látok.
RNDr. Hamranová – informovala z 1. zasadnutia členov komisie školstva, vzdelávania
a kultúry pri MsZ Hurbanovo. Materiál je prílohou zápisnice.
P. Štefánik – pripomenul, že sa uskutočnilo zasadnutie komisie športu a mládeže ( na
WEB-e zverejnené), pričom zvýraznil rokovanie s Ing. Bernátom Františkom, ktorý je
predsedom Slov. zväzu triatlonu. Mal požiadavku na území Hurbanova uskutočniť jedno
kolo slovenského pohára v priestoroch bágroviska v Bohatej.
Termín: 26. 6. 2011

K bodu 7
Záver
Nakoľko program rokovania mestského zastupiteľstva bol vyčerpaný, primátorka mesta
JUDr. Margita Zemková sa poďakovala všetkým prítomným za účasť a ukončila 3.
zasadnutie mestského zastupiteľstva.

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

Overovatelia:

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