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Zápisnica
z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,
ktoré sa konalo dňa 5. 5. 2011

Rokovanie 5. 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
Primátorka mesta JUDr. Margita Zemková predložila program rokovania.

Program rokovania :
1. Zahájenie, schválenie pracovných komisií, určenie zapisovateľky a overovateľov
zápisnice
2. Interpelácia
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
4. Investičný zámer – výstavba maloobchodnej prevádzky TESCO
5. Záverečný účet mesta Hurbanovo za rok 2010 a návrh na použitie rezervného fondu
v roku 2011
6. Rozbor hospodárenia rozpočtových organizácií mesta a príspevkovej organizácie za
rok 2010
7. Schválenie zlúčenia spoločností s ručením obmedzeným MsBP a ĽP – Mestský
bytový podnik a ľadová plocha, s.r.o., Záhradnícka 69, Hurbanovo a MsVaK –
Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o., Komárňanská 69, Hurbanovo
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver
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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:

RNDr. Mária H a m r a n o v á
MUDr. Anna B a š t e r n á k o v á
Bc. Štefan T o m a š č i n

Zapisovateľka:

Silvia F e j e s o v á

Overovatelia:

Bc. Štefan T o m a š č i n
Ladislav N é m e t h

Program rokovania 5. zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 5. 5. 2011 bol
poslancami mestského zastupiteľstva schválený.

K bodu 2 – Interpelácia
RNDr. Hamranová - poďakovala sa všetkým obyvateľom za jarné upratovanie, za
vyčistenie okolia bohatského bágroviska. Do čistenia Žitavy sa zapojili aj žiaci a učitelia
základných škôl. V projekte „TU SME DOMA“ boli obnovené štyri hniezda bocianov,
ktoré sú aj obsadené.
Ďalej sa pýtala na kultúrny kalendár a na knihu návštev.
Bc. Tomaščin – vyjadril podporu p. Dr. Hamranovej ohľadom kultúrneho kalendára
a WEB stránky vo forme „verejné fórum“ za určitých užívateľských podmienok.
p. Žigová – podporuje týchto dvoch poslancov, čo sa týka kultúrneho kalendára
a verejného fóra, ďalej sa pýtala, kto má zo zamestnancov mesta pružnú pracovnú dobu,
nakoľko obdržala sťažnosti na konkrétnu osobu psychologičky.
p. primátorka - sa vyjadrila ohľadom kultúrneho kalendára a verejného fóra. Kultúrny
kalendár by mohol byť vecou kultúrneho domu. Verejné fórum bolo prostredníctvom
mestského zastupiteľstva pre občanov ukončené kvôli urážlivým príspevkom,
pripomienkam.
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Ing. Veres – nepodporuje otvoriť fórum pre verejnosť, nakoľko mesto nebude mať
kontrolu nad oficiálnymi stránkami mesta. K verejnému otvoreniu fóra sa prikláňa len za
podmienky registrovaných užívateľov.
Ing. Lovász – na tému kultúrneho kalendára doporučuje uložiť uznesenie kultúrnemu
stredisku na vypracovanie tohto kalendára. Prosí o informovanie občanov o požiaroch
v školských objektoch, ako je zabezpečená protipožiarna ochrana mesta.
Ing. Veres – informoval o požiaroch, vznietla sa drevená búdka škôlky zo
zanedbateľnými škodami, v areáli parku vedľa pivovaru vznikla väčšia škoda. Bola
vykonaná obhliadka poisťovacím agentom, čakáme na vyjadrenie. Majetok mesta je
poistený.
Ing. Egyházi – pripomenul, že už upozorňovali za nedodržiavanie mestského poriadku
a na bezpečnosť, pýta sa na opatrenia.
p. Kašík - žiada k bezpečnej premávke na križovaní ulíc Agátová – Cintorínska skresať
orgovánom zarastenú časť. Na ulici Záhradnícka – Robotnícka sú prerastené tuje, ktoré
zabraňujú výhľadu. Čo sa týka objektu bývalej pôrodnice, upozorňuje, že už patrí pod
kompetenciu mesta.
p. primátorka – odpovedala na všetky pripomienky, priebežne sa veci riešia.
p. Németh – informoval ohľadom pripomienky p. Žigovej, že s pani psychologičkou
viedli ústny pohovor.
Ing. Hegyi – žiada o vysvetlenie, nakoľko uznesenie č. 50/2011-MZ z minulého
zasadnutia nebolo podpísané.
p. primátorka – k tomuto uzneseniu dodala, že na čas bola pripravená zápisnica a všetky
uznesenia. Medzitým obdržala požiadavku poslancov, aby sa toto uznesenie nepodpísalo.
Vec je na prokuratúre na prešetrenie. Čo sa týka voľby hlavného kontrolóra mesta, zákon
neumožňuje pozastavenie rozhodnutia, preto sa uznesenie podpísalo dodatočne.
MUDr. Bašternáková – tlmočila sťažnosť obyvateľov penzióna Smaragd, nakoľko za
penziónom sa uskladňujú smeti. Ďalej 4. mája sa konalo školenie sčítacích komisárov
v Komárne, kde sa hurbanovský komisári nezúčastnili.
Mgr. Basternáková – má prosbu, aby webová stránka mesta bola vedená aj v maďarskom
jazyku.
Bc. Tomaščin – žiada konateľa MsVaK, o prečistenie kanalizácie nakoľko po zime sa
zanášajú potrubia usadeným pieskom, čo zabraňuje prietoku rozvodov.
Mal otázku vo veci zakúpenia motorového vozidla.
Ing. Bahorec – pracovníci pravidelne kontrolujú čerpacie stanice a potrubia, zanesené
časti sa prečisťujú fekálnym vozidlom. Na prečistenie upchatého potrubia sa používa
požičané väčšie vozidlo z Komárna alebo z Nových Zámkov.
Vozidlo bolo kúpené po dohode s mestom, nakoľko bolo z prevádzky vyradené mestské
vozidlo Citroen Berlingo a MsVaK poskytlo mestu vlastné vozidlo bezplatným prevodom.
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Uznesenie č. 53/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
ukladá
riaditeľke Mestského kultúrneho strediska Miklósa Konkoly – Thege vypracovať kalendár
spoločenských kultúrnych a športových podujatí v meste Hurbanova.
Termín: 15. 5. 2011
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:
Ing. Hegyi

za
proti
zdržal sa hlasovania

10
0
1

Uznesenie č. 54/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
schvaľuje
prevod majetku, budova pôrodnice a priľahlé priestory zo správy Mestského zdravotného
strediska do správy Mestského úradu v Hurbanove.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:
za
10
proti
0
zdržal sa hlasovania
0
Ing. Hegyi
nehlasoval
1
K bodu 3
Investičný zámer – výstavba maloobchodnej prevádzky TESCO
Pani primátorka presunula bod č. 4, a odovzdala slovo konateľom firmy SORIA
Invest, s.r.o., Ing. Michalovi Mrníkovi, aby predniesol žiadosť o stanovisko
k investičnému zámeru, ktorý sa pripravuje pre obchodný reťazec TESCO v meste
Hurbanovo vo forme maloobchodnej prevádzky, s celkovou rozlohou 800 m2 v blízkosti
daňového úradu na Komárňanskej ulici. Celková plocha je 5 000 m2 s parkoviskami
a prístupovou komunikáciou. Pri tejto investícií bude vytvorených 25 nových pracovných
miest.
Následnej diskusie sa zúčastnili: p. Žigová, Ing. Lovász, Ing. Hegyi, p. Németh, Mgr.
Basternáková, Bc. Tomaščin, p. Kašík, Ing. Egyházi, Ing. Bahorec.
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Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie :
Uznesenie č. 55/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
súhlasí
s investičným zámerom SORIA Invest, s.r.o., Révová 7, 811 02 Bratislava pre pozemok
na maloobchodnú prevádzku predajne TESCO.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:
Mgr. Basternáková

za
proti
zdržal sa hlasovania

10
0
1

K bodu 4
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
Správu predkladá JUDr. Margita Zemková, primátorka mesta.
Na 4. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, konaného dňa 14. apríla
2011 boli prijaté uznesenia od čísla 49/2011-MZ do 52/2011-MZ.
Ukladaciu časť malo uznesenie č. 49, 50, 51/2011-MZ .
Uznesenie číslo 49/2011-MZ
u r č u j e deň nástupu hlavného kontrolóra do práce 1. 5. 2011, ktorým sa začína aj jeho
šesť ročné funkčné obdobie.
Uznesenie číslo 50/2011-MZ
1. v o l í
za hlavného kontrolóra mesta Hurbanovo Ing. Karola Lovásza s nástupom práce od 1.
5. 2011 na šesť ročné funkčné obdobie
2. u r č u j e
plat hlavného kontrolóra v zmysle § 18 písm. c/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
Uznesenie číslo 49 a 50/2011-MZ boli podpísané ale zatiaľ nie sú splnené.
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Uznesenie číslo 51/2011-MZ
uložilo Ing. Edite Gogolovej, vedúcej finančného oddelenia MsÚ v Hurbanove,
zapracovať do rozpočtu mesta na rok 2011 vyčlenenie finančnej čiastky 3 960,- € za
služby na komplexné zabezpečenie procesu verejného obstarávania pre „Odvoz
a zneškodnenie odpadu z domácností“.
Uvedená finančná čiastka bude zapracovaná do rozpočtu pri najbližšej zmene
rozpočtu.
K uzneseniu č. 50/2011-MZ sa vyjadril Ing. Lovász.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie :
Uznesenie č. 56/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
a) r u š í
uznesenie č. 49/2011-MZ zo dňa 14. 4. 2011 v plnom rozsahu
b) r u š í
v uznesení č. 50/2011-MZ zo dňa 14. 4. 2011 v bode 1 text „s nástupom práce od 1. 5.
2011 na šesť ročné funkčné obdobie“.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:
za
proti
Mgr. Basternáková, MUDr. Bašternáková, Ing. Egyházi
zdržal sa hlasovania
Ing. Hegyi
nehlasoval

7
0
3
1

K bodu 5
Záverečný účet mesta Hurbanovo za rok 2010 a návrh na použitie rezervného fondu
v roku 2011
Správu predkladá Ing. Gogolová, vedúca finančného oddelenia Mestského úradu
v Hurbanove. Písomná správa tvorí prílohu zápisnice.
Rozpočet mesta na rok 2010 bol schválený uznesením č. 551/2009-MZ dňa 10. 12. 2009.
V roku 2010 boli vykonané tri úpravy rozpočtu v súlade s uzneseniami: č. 580/2010-MZ
zo dňa 21. 1. 2010, 694/2010-MZ zo dňa 23. 9. 2010 a 708/2010-MZ zo dňa 9. 11.2010.
Celková výška rozpočtu po úpravách bola 9 450 750 €. Na základe čísel uvedených
v tabuľke možno konštatovať, že bežné príjmy sú plnené na 96,18 % a kapitálové príjmy
sú plnené na 59,27 %. Vysoké neplnenie v oblasti kapitálových príjmov je spôsobené tým,
že už v roku 2010 mali byť zahájené realizácie dodávok v rámci dvoch europrojektov:
„Rozšírenie kanalizácie D, E, F, G, H, J“ a „Zefektívnenie separovaného zberu odpadu“,
ale v dôsledku vzniknutých problémov okolo verejného obstarávania práce budú zahájené
až v roku 2011. Pri realizácii projektu „Hurbanovo - skládka TKO – rekultivácia skládky“,
akcia bola dofinancovaná z vlastných zdrojov mesta a záverečná platba ešte nebola
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refundovaná.
V oblasti výdavkov je rozpočet plnený na 81,58 %, t. j. rozpočet je vyšší
o 1 741 483,50 € ako skutočnosť, čo je spôsobené predovšetkým tým, že vyššie uvedené
dve investičné akcie neboli realizované v danom roku. Výrazný rozdiel medzi rozpočtom
a skutočnosťou je aj v oblasti bežného rozpočtu, kde skutočné výdavky sú nižšie ako
rozpočtované o 320 812 €, čo je výsledkom predovšetkým dôslednej realizácie úsporných
opatrení na území mesta a prispôsobenia výšky skutočných príjmov.
K bodu 6
Rozbor hospodárenia rozpočtových organizácií mesta a príspevkovej organizácie za
rok 2010
V pôsobnosti mesta funguje päť rozpočtových organizácií:
- Základná škola Hurbanovo
- Základná škola s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím jazykom maďarským
Hurbanovo,
- Základná umelecká škola Hurbanovo,
- Zariadenie pre seniorov Smaragd Hurbanovo,
- Mestské zdravotné stredisko Hurbanovo.
Uvedené organizácie sú v plnej miere napojené na rozpočet mesta, všetky príjmy, ktoré
sa týkajú ich činnosti, sú príjmom mesta a poskytujú sa pre nich finančné prostriedky na
zabezpečenie ich činnosti.
Údaje o hospodárení príspevkovej organizácie v pôsobnosti mesta:
V pôsobnosti mesta funguje jedna príspevková organizácia: Kultúrne stredisko
Miklósa Konkoly – Thege Hurbanovo. V roku 2010 celkové náklady na činnosť
organizácie predstavovali 136 044 €, celkové výnosy (vrátane príspevku mesta vo výške
99 900 €) boli 139 217 €, teda hospodársky výsledok bol kladný, vo výške 3 173 €.
Kultúrne stredisko žiada uvedenú sumu ponechať v organizácii na úhradu vyúčtovania
energií za rok 2010. Podrobné údaje o hospodárení sú súčasťou predložených materiálov.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie :
Uznesenie č. 57/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
schvaľuje
1. celoročné hospodárenie mesta bez výhrad
2. vykrytie schodku medzi bežnými a kapitálovými príjmami a bežnými a kapitálovými
výdavkami z rezervného fondu mesta,
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3. zisk z podnikateľskej činnosti použiť na investičný rozvoj v oblasti podnikania –
zakúpenie chladiaceho boxu do domu smútku.
b erie n a ved o mie
1. správu o vykonaní riadnej ročnej inventarizácie k 31. 12. 2010
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:

za
proti
zdržal sa hlasovania

11
0
0

Uznesenie č. 58/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
schvaľuje
použitie rezervného fondu mesta vo výške 50 954,02 € v r. 2011 podľa predloženého
návrhu.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:
p. Žigová

za
proti
zdržal sa hlasovania

10
0
1

Uznesenie č. 59/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
schvaľuje
rozbor hospodárenia Základnej školy, so sídlom na Nám. Konkolyho – Thege 2,
Hurbanovo, za rok 2010.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:
za
11
proti
0
zdržal sa hlasovania
0
Uznesenie č. 60/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
schvaľuje
rozbor hospodárenia Základnej školy s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím
jazykom maďarským, so sídlom na ulici Športová č. 7, Hurbanovo, za rok 2010.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:
za
11
proti
0
zdržal sa hlasovania
0
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Uznesenie č. 61/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
schvaľuje
rozbor hospodárenia Základnej umeleckej školy so sídlom na ulici Komárňanská č. 116,
Hurbanovo za rok 2010.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:
za
11
proti
0
zdržal sa hlasovania
0
Uznesenie č. 62/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
schvaľuje
rozbor hospodárenia Zariadenia pre seniorov Smaragd Hurbanovo za rok 2010.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:

za
proti
zdržal sa hlasovania

11
0
0

Uznesenie č. 63/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
schvaľuje
správu o hospodárení Mestského zdravotného strediska Hurbanovo za rok 2010.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:
za
proti
zdržal sa hlasovania

11
0
0

Uznesenie č. 64/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
schvaľuje
1. správu o hospodárení Kultúrneho strediska Miklósa Konkoly-Thege Hurbanovo za rok
2010 podľa predloženého návrhu.
2. kladný výsledok hospodárenia vo výške 3 173,61 € ponechať v príspevkovej organizácii
na úhradu vyúčtovacích faktúr energií za rok 2010.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:
za
11
proti
0
zdržal sa hlasovania
0

Zápisnica z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,
konaného dňa 5. 5. 2011
- 10 -

K bodu 7
Schválenie zlúčenia spoločností s ručením obmedzeným MsBP a ĽP – Mestský
bytový podnik a ľadová plocha, s.r.o., Záhradnícka 69, Hurbanovo a MsVaK –
Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o., Komárňanská 69, Hurbanovo
Správu predkladá Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia Mestského úradu
v Hurbanove. Písomná správa tvorí prílohu zápisnice.
p. poslankyňa Žigová informovala, že dňa 4. 5. 2011 sa uskutočnilo zasadnutie
komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej, kde bol ako hosť p. Ing. Peter Varga, ktorý
mal dotaz ako je možné, že konateľka p. Františka Jezsóová dňa 28. 4. 2011 dáva
podpisovať ľuďom dodatok zmluvy č. 5/2011 s dátumom 2. 1. 2011.
p. konateľka Jezsóová uviedla, že od 1. januára 2011 v rámci novelizácie zákona bolo
treba previesť zmeny, kde ide hlavne o plochu balkónov, o ktorú sumu sa má viac platiť
do fondu opráv.
P. Žigová navrhuje, aby mestské zastupiteľstvo uložilo zástupcovi primátorky mesta
preveriť zákonnosť postupu p. Jezsóovej, v prípade porušenia zákona okamžite ukončiť
konateľskú zmluvu s p. Jezsóovou.
Uznesenie č. 65/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
A.

Udeľuje súhlas
primátorke vo funkcii valného zhromaždenia MsBP a ĽP – Mestský bytový
podnik a ľadová plocha, s.r.o. a MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta
Hurbanovo, s.r.o. podpísať Zmluvu o zlúčení spoločností s ručením
obmedzeným uzatvorenej v zmysle § 69 ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka.

B.

Udeľuje súhlas
primátorke vo funkcii valného zhromaždenia MsVaK – Vodárne a kanalizácie
mesta Hurbanovo, s.r.o. podpísať Prílohu č. 1 k Zmluve o zlúčení spoločností
s ručením obmedzeným ( ide o Zakladateľskú listinu obchodnej spoločnosti
MsVaK –Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o. so sídlom: Komárňanská
69, 947 01 Hurbanovo)

C.

Ži a d a
primátorku vo funkcii valného zhromaždenia MsBP a ĽP – Mestský bytový
podnik a ľadová plocha, s.r.o. a MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta
Hurbanovo, s.r.o. zabezpečiť podpis konateľov MsBP a ĽP – Mestský bytový
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podnik a ľadová plocha, s.r.o. a MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta
Hurbanovo, s.r.o. pre Zmluvu o zlúčení spoločností s ručením obmedzeným
uzatvorenej v zmysle § 69 ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
do 12. 05. 2011.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:
Mgr. Basternáková, MUDr. Bašternáková, Ing. Egyházi, Ing. Hegyi

za
proti
zdržal sa hlasovania

7
0
4

Uznesenie č. 66/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
ukladá
zástupcovi primátorky mesta Hurbanovo preveriť zákonnosť postupu konateľky MsBP
a ĽP pani Františky Jezsóovej pri podpisovaní dodatkov zmluvy č. 5/2011 s dátumom
2.1. 2011.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:
Ing. Egyházi, MUDr. Bašternáková, p. Németh
Ing. Hegyi, Mg. Basternáková

za
proti
zdržal sa hlasovania
nehlasoval

6
0
3
2

K bodu 8
Rôzne
Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia prečítal 2 žiadosti Mestského zdravotného
strediska.
1. Rekonštrukcia a modernizácia Mestského zdravotného strediska Hurbanovo
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z eufondov, bolo doporučené
vypracovávateľmi projektu, zástupcami firmy Centire, aby dĺžka nájmu pre účely
prenájmu ambulancií na poskytovanie zdravotnej starostlivosti bola uzatvorená na dobu 10
rokov. Existujúce nájomné zmluvy boli uzatvorené s poskytovateľmi zdravotnej
starostlivosti do 31. 12. 2011.
Žiadosť Mestského zdravotného strediska mestské zastupiteľstvo odročilo.
2. Žiadosť o zapracovanie a schválenie dodatku ohľadom ceny nájomného za m2/EUR/rok
za nebytové priestory prenajímané pre fyzické a právnické osoby na účely poskytovania
zdravotnej starostlivosti do „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
Hurbanovo“ v Mestskom zdravotnom stredisku.
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice.
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Uznesenie č. 67/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
schvaľuje
základné nájomné za nebytové priestory za m2/EUR/rok v majetku mesta Hurbanovo
výlučne v priestoroch mestského zdravotného strediska sa určuje podľa stavu
a vybavenosti prenajatých priestorov v 3 kategóriách:
1. kategória 24,90 EUR/m2/rok (len studená pitná voda v ambulancii, podlaha
vybavená viacročným /15-20/ PVC, inventár ambulancie viacročný - neobnovený)
2. kategória 33,20 EUR/m2/rok (podlaha ambulancií vybavená novým PVC, čerstvá
maľovka stien ambulancií)
3. kategória 49,80 EUR/m2/rok (teplá a studená pitná voda v ambulancii, steny
s ľahko umývateľným povrchom, podlaha - protišmykové dlaždice)
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:
Ing. Hegyi
Ing. Egyházi

za
proti
zdržal sa hlasovania

9
1
1

Uznesením č. 34/2011 – MZ zo dňa 15. 2. 2011 mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
zriadilo komisiu na stanovenie podmienok uzatvorenia novej Zmluvy o dielo na
zneškodnenie KO a novej Nájomnej zmluvy na prenájom prekládkovej stanice KO
v súlade s platnou legislatívou.
Správu predkladá Mgr. Hulko, vedúci oddelenia regionálneho rozvoja Mestského úradu
v Hurbanove. Písomná správa tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č. 68/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
súhlasí
s podmienkami podľa predloženého materiálu, ktoré sa zapracujú do vyhlásenia verejnej
súťaže pre „Odvoz a zneškodnenie odpadu z domácností“.

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:

za
proti
zdržal sa hlasovania

11
0
0
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Heineken Slovensko, a. s. v spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou vyhlásilo
15. 2. 2011 3. Ročník grantového programu „TU SME DOMA“.
Grantový program je zameraný na podporu projektov týkajúcich sa rozvoja a zlepšenia
kvality života v meste Hurbanovo.
Správu predkladá Mgr. Hulko, vedúci oddelenia regionálneho rozvoja Mestského úradu
v Hurbanove. Písomná správa tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č. 69/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
súhlasí
s podporou a s nefinančnou spoluúčasťou do výšky 10 % z požadovanej sumy o grant na
jednotlivé projekty v rámci Grantového programu „TU SME DOMA“ vyhláseného
Nitrianskou komunitnou nadáciou a Heineken Slovensko a.s..
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:

za
proti
zdržal sa hlasovania

11
0
0

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo na svojej webovej
stránke výzvu na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na obnovu výchovy a
vzdelávania v školách a školských zariadeniach.
Správu predkladá Mgr. Valachová, oddelenie školstva Mestského úradu v Hurbanove.
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č. 70/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
súhlasí
a) s realizáciou a so spolufinancovaním projektu „Obnova výchovy a vzdelávania“ pre
Základnú školu, Konkolyho – Thege 2 v Hurbanove vo výške 1 000 €
b) s realizáciou a so spolufinancovaním projektu „Obnova výchovy a vzdelávania“ pre
Materskú školu, Nový diel 50 v Hurbanove vo výške 407 €
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:

za
proti
zdržal sa hlasovania

11
0
0
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- Vymenovanie likvidátora
Správu predkladá Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia Mestského úradu v Hurbanove.
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č. 71/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
vymenuje
JUDr. Róberta Schuchmanna – advokáta, so sídlom: Nám. M. R. Štefánika č. 6, 945 01
Komárno za likvidátora spoločnosti: Mestský podnik služieb a výroby, štátny podnik
Hurbanovo – v likvidácií, IČO: 00 611 743, so sídlom: ul. Komárňanská č. 160, 947 01
Hurbanovo od 01. 06. 2011.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:

za
proti
zdržal sa hlasovania

11
0
0

- Návrh na vyradenie osobného motorového vozidla
Správu predkladá Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia Mestského úradu v Hurbanove.
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č. 72/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
A. v y r a ď u j e
osobné motorové vozidlo zn. Citroen Berlingo (EČ KN-632CP) z majetku mesta
B. u r č í
že minimálna cena osobné motorové vozidlo zn. Citroen Berlingo pre ďalší postup
podľa Zásad hospodárenia s majetkom mesta Hurbanovo je vo výške 1 500 €.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:

za
proti
zdržal sa hlasovania

11
0
0

- Žiadosť o udelenie súhlasu – fotopasca
Správu predkladá Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia Mestského úradu v Hurbanove.
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č. 73/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
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súhlasí
s kúpou 2 fotopascí na odhalenie páchateľov nelegálnych skládok odpadu na území mesta
Hurbanovo.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:

za
11
proti
0
zdržal sa hlasovania
0
Následnej diskusie sa zúčastnili: p. Kašík, RNDr. Hamranová, Bc. Tomaščin, Ing. Lovász.
- Prenájom oplotenia hlavného futbalového ihriska pre MŠK Hurbanovo - návrh
Správu predkladá Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia Mestského úradu v Hurbanove.
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č. 74/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
k o n š t a t u j e,
že prenájom oplotenia hlavného futbalového ihriska na pozemku v k. ú. Hurbanovo,
parcele č. 1374 – ostatné plochy o výmere 13 351 m2 vo vlastníctve Mesta Hurbanovo
pre MŠK Hurbanovo so sídlom Športová 9, Hurbanovo, IČO: 37861697, za cenu nájmu 1
€/ročne je prípad hodný osobitného zreteľa,
odôvodňuje
prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne:
Mesto Hurbanovo nemá veľa možností podporovať úspešnú činnosť MŠK Hurbanovo
a vyššie uvedený spôsob by bol jednou z týchto možností.
schvaľuje
zverejnenie svojho zámeru dať do nájmu oplotenie hlavného futbalového ihriska na
pozemku v k. ú. Hurbanovo, parcele č. 1374 – ostatné plochy o výmere 13 351 m2 vo
vlastníctve Mesta Hurbanovo Mestskému športovému klubu Hurbanovo so sídlom
Športová 9, Hurbanovo, IČO: 37861697, za cenu nájmu 1 €/ročne je, 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.
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Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:

za
proti
zdržal sa hlasovania

11
0
0

- Prenájom pozemku pri bytovom dome na adrese Komárňanská 152, 154,
Hurbanovo
Správu predkladá Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia Mestského úradu v Hurbanove.
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č. 75/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
súhlasí
s uzatvorením nájomnej zmluvy o nájme pozemku v k. ú. Hurbanovo v súlade s § 9a, ods.
9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení za cenu nájmu
stanovenú v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo,
príloha č. 1, vo výške 0,20 € /m2 za rok, s obyvateľmi bytového domu na adrese
Komárňanská 152, 154, Hurbanovo, podľa nasledovného rozpisu:
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
Doba nájmu 5 rokov počnúc dňom 1. 6. 2011.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:

za
proti
zdržal sa hlasovania

11
0
0

-Užívanie pozemkov v areáli bytových domov na ulici Slobody v Hurbanove
Správu predkladá Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia Mestského úradu v Hurbanove.
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice.
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Uznesenie č. 76/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
súhlasí
s uzatvorením nájomnej zmluvy o nájme pozemku v k. ú. Hurbanovo v súlade s § 9a, ods.
9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení za cenu nájmu
stanovenú v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo,
príloha č. 1, vo výške 0,20 € /m2 za rok, s obyvateľmi bytových domov na ulici Slobody v
Hurbanove podľa nasledovného rozpisu:
Magdaléna Bagyinková – sklady 77 m2 z parc. č. 488
Serafína Haláková – sklady 44 m2 z parc. č. 488
PaeDr. 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
Doba nájmu 5 rokov počnúc dňom 1. 6. 2011.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:

za
proti
zdržal sa hlasovania

11
0
0

- Užívanie pozemku v areáli bytového domu na adrese Komárňanská 138, 140,
Hurbanovo
Správu predkladá Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia Mestského úradu v Hurbanove.
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č. 77/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
súhlasí
s uzatvorením nájomnej zmluvy o nájme pozemku v k. ú. Hurbanovo v súlade s § 9a, ods.
9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení za cenu nájmu
stanovenú v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo,

Zápisnica z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,
konaného dňa 5. 5. 2011
- 18 -

príloha č. 1, vo výške 0,20 € /m2 za rok, s obyvateľmi bytového domu na adrese
Komárňanská 138, 140, Hurbanovo, podľa nasledovného rozpisu:

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
Doba nájmu 5 rokov počnúc dňom 1. 6. 2011.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:
za
11
proti
0
zdržal sa hlasovania
0

- Doplnenie žiadosti o pridelenie pozemku do prenájmu zo dňa 28. 1. 2011
Správu predkladá Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia Mestského úradu v Hurbanove.
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č. 78/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
súhlasí
s uzatvorením nájomnej zmluvy o nájme pozemku o výmere 102 m2 v k. ú. Bohatá z
parcely č. 1446/12 – ostatné plochy o výmere 1233 m2 v súlade s §9a, ods. 9, písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení s pani Renátou Bilkovou, bytom
Sládkovičova 22/3, Hurbanovo, ako pozemok pod dočasnou stavbou predajne na sídlisku
Vinohrady v Hurbanove. Nájomné sa stanovuje v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom Mesta Hurbanovo, príloha č. 1, vo výške 8,30 € /m2 za rok. Doba nájmu 5
rokov počnúc dňom 1. 9. 2011.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:
za
11
proti
0
zdržal sa hlasovania
0
- Žiadosť o prenájom pozemku, Katarína Lakatošová
Správu predkladá Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia Mestského úradu v Hurbanove.
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice.
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Uznesenie č. 79/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
súhlasí
s uzatvorením nájomnej zmluvy o nájme pozemku v k. ú. Hurbanovo, parcely č. 1617 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 702 m2 v súlade s §9a, ods. 9, písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení s pani Katarínou Lakatošovou, bytom Úzka
401/50, Hurbanovo za cenu nájmu stanovenú v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom Mesta Hurbanovo, príloha č. 1, vo výške 0,20 € /m2 za rok. Doba nájmu 5
rokov počnúc dňom 1. 6. 2011.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:
za
11
proti
0
zdržal sa hlasovania
0
- Žiadosť o prenájom pozemku, Turan Kreci
Správu predkladá Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia Mestského úradu v Hurbanove.
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č. 80/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
konštatuje
že prenájom plochy o výmere 18 m2 z pozemku, parcely č. 75/1 v k. ú. Hurbanovo v areáli
bytového domu na adrese Nám. Dr. M. Thege-Konkolyho 4, Hurbanovo, pre žiadateľa
Turan Kreci, trvale bytom na uvedenej adrese, je prípad hodný osobitného zreteľa.
odôvodňuje
prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne:
Jedná sa o pozemok v areáli bytového domu na adrese Nám. Dr. M. Thege-Konkolyho 4,
Hurbanovo, kde je žiadateľ vlastníkom bytu, a žiadaný pozemok mieni využívať pre
umiestnenie prenosnej garáže pre vlastné motorové vozidlo na pozemku priľahlom
k nehnuteľnosti v jeho vlastníctve.
schvaľuje
zverejnenie svojho zámeru prenajať nehnuteľnosť v k. ú. Hurbanovo, pozemok o výmere
18 m2 z parcely č. 75/1 – zastavané plochy a nádvoria žiadateľovi, ktorým je Turan Kreci,
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trvale bytom Nám. Dr. M. Thege-Konkolyho 4, Hurbanovo, pre umiestnenie prenosnej
garáže pre vlastné osobné auto 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
11
proti
0
zdržal sa hlasovania
0

- Žiadosť o prenájom pozemku, Darina Szabóová
Správu predkladá Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia Mestského úradu v Hurbanove.
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č. 81/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
súhlasí
s uzatvorením nájomnej zmluvy o nájme pozemku v k. ú. Hurbanovo, parcely č. 299 –
záhrady o výmere 1262 m2 v súlade s §9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v platnom znení s pani Darinou Szabóovou, bytom Agátová 49,
Hurbanovo, za účelom záhradkárskeho využitia pozemku pre vlastnú potrebu žiadateľky.
Nájomné sa stanovuje v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta
Hurbanovo, príloha č. 1, vo výške 0,10 € /m2 za rok. Doba nájmu 5 rokov počnúc dňom
1. 6. 2011.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:
za
11
proti
0
zdržal sa hlasovania
0
- Žiadosť o prenájom priestorov, Vzpieračský oddiel TJ Strojár Hurbanovo
Správu predkladá Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia Mestského úradu v Hurbanove.
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č. 82/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
súhlasí
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s uzatvorením nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov (prezliekarne
s možnosťou užívania hygienických priestorov) v budove spoločnosti MsBP a ĽP Mestský bytový podnik a ľadová plocha, s. r. o. so sídlom Záhradnícka 69, Hurbanovo,
súpisné č. stavby 2986 na parcele č. 1137/9 v k. ú. Bohatá, v súlade s §9a, ods. 9, písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení so Vzpieračským oddielom TJ
STROJÁR Hurbanovo, adresa Ul. Práce 2, Hurbanovo, za účelom trénovania svojich
športovcov. Nájomné sa stanovuje vo výške 1 € za rok. Okrem uvedenej sumy je nájomca
povinný uhrádzať prenajímateľovi alikvótnu čiastku režijných nákladov. Doba nájmu 5
rokov počnúc dňom 1. 7. 2011.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:
za
11
proti
0
zdržal sa hlasovania
0
-Prenájom malej zasadačky v kultúrnom dome pre politické strany v meste
Správu predkladá Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia Mestského úradu v Hurbanove.
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č. 83/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
súhlasí
s uzatvorením zmluvy o nájme nebytových priestorov – malej zasadačky na
poschodí budovy mestského kultúrneho strediska na Konkolyho námestí, súpisné č. stavby
1842 na parcele č. 141 v k. ú. Hurbanovo, v súlade s §9a, ods. 9, písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení s mestskými organizáciami politických strán
pôsobiacich na území mesta Nájomné sa stanovuje vo výške 1 € za 1 stranícku schôdzu, a
to max. 1x v mesiaci po dobu 4 rokov, pričom konkrétny termín konania schôdzky je
nájomca povinný vopred, aspoň v 5 dňovom predstihu, dohodnúť s vedením kultúrneho
strediska.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:
za
10
proti
0
Ing. Hegyi
zdržal sa hlasovania
1
- Žiadosť o súhlas k podnájmu nebytových priestorov, Gizela Golisová
Správu predkladá Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia Mestského úradu v Hurbanove.
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice.
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Uznesenie č. 84/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
súhlasí
s tým, aby nájomníčka, p. Gizela Golisová, trvale bytom Dubník 197, uzatvorila zmluvu
o podnájme nebytových priestorov, ktoré sú predmetom Zmluvy o nájme nebytových
priestorov č. NEH_ 71/2011 zo dňa 15. 3. 2011, so spoločnosťou SIRT, s. r. o. so sídlom
Kalinčiakova 1, Nesvady, do doby získania živnostenského oprávnenia nájomníčky.
Podmienky dohodnuté v uvedenej Zmluve o nájme nebytových priestorov musia byť
dodržané aj v podnájomnej zmluve. Nájomníčka je povinná do 3 pracovných dní odo dňa
vydania živnostenského oprávnenia príslušným štátnym orgánom písomne oznámiť
uvedenú skutočnosť prenajímateľovi.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:
za
10
Ing. Hegyi
proti
1
zdržal sa hlasovania
0
- Zrušenie uznesení MsZ – prenájom pozemkov v priemyselnom parku
Správu predkladá Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia Mestského úradu v Hurbanove.
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č. 85/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
1. s ú h l a s í
so zrušením uznesenia č. 601/2010-MZ zo dňa 18. 2. 2010 v plnom rozsahu.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:
za
proti
Bc. Tomaščin, Mgr. Basternáková
zdržal sa hlasovania

9
0
2

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
2. s ú h l a s í
so zrušením uznesenia č. 602/2010-MZ zo dňa 18. 2. 2010 v plnom rozsahu.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:
za
proti
Bc. Tomaščin, Mgr. Basternáková
zdržal sa hlasovania

9
0
2
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Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
3. s ú h l a s í
so zrušením uznesenia č. 603/2010-MZ zo dňa 18. 2. 2010 v plnom rozsahu.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:
za
proti
Bc. Tomaščin, Mgr. Basternáková
zdržal sa hlasovania

9
0
2

- Zriadenie vecného bremena pre ZSE
Správu predkladá Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia Mestského úradu v Hurbanove.
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č. 86/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
súhlasí
s uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena k pozemkom v k. ú. Hurbanovo, Cparcele č. 5251 – ostatné plochy o výmere 831 m2 a C-parcele č. 5130 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 791 m2, vedeným v katastri nehnuteľností na Správe katastra
v Komárne na liste vlastníctva č. 2376 vo výlučnom vlastníctve Mesta Hurbanovo
v prospech oprávneného ZSE Distribúcia, a. s. so sídlom Čulenova 6, Bratislava. Vecné
bremeno má byť zriadené ako vecné právo a má spočívať v práve stavby „Prípojka 22 kV
Zelený Háj – Martovce“- Pripojenie fotovoltaickej elektrárne Martovce k distribučnej
sústave v prospech oprávneného. Vecné bremeno má byť zriadené za odplatu, ktorej výška
sa určí znaleckým posudkom, a na obdobie životnosti stavby. Náklady spojené
s vypracovaním znaleckého posudku a poplatky spojené s vkladom vecného bremena do
katastra nehnuteľností uhradí oprávnený z vecného bremena.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:

za
proti
zdržal sa hlasovania

11
0
0

Mesto Hurbanovo navrhuje zmenu delegovaných zástupcov zriaďovateľa
v nasledovných radách škôl a školských zariadení v zmysle vyššie uvedeného zákona
a tiež z dôvodu zmien, ktoré nastali po komunálnych voľbách v roku 2010.
- Ing. Hegyi navrhol delegátov školskej rady pre Základnú školu s MŠ Á. Fesztyho s vjm
nasledovne: Ladislav Németh, Ing. Zoltán Veres, Mgr. Ildikó Basternáková, Ing. Zoltán
Hegyi.
- Ing. Lovász doporučil v zmysle predchádzajúcich skúseností ponechať delegovanie
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členov školskej rady na zriaďovateľa.
K bodu 9
Diskusia
Pani primátorka oboznámila verejnosť, že dňa 9. 5. 2011 sa uskutoční školenie na
Obvodnom úrade v Komárne na tému „Sčítanie obyvateľov, domov a bytov.
- ku kultúrnemu kalendáru primátorka uviedla, že Základná umelecká škola poslala
zoznam programov, ďalej Centrum voľného času, Základná škola, OZ Priatelia koní
a westernu a Maďarský spol. a kultúrny zväz na Slovensku – Csemadok
- 15. 4. 2011 sa uskutočnil – deň narcisov, vyzbieralo sa 1160 €
- v rámci Európskeho zoskupenia územnej spolupráce PONS DANUBII (KomárnoKolárovo-Hurbanovo, Kisbér-Tata-Komárom) boli vytvorené výbory.
- Pani primátorka vyzvala spoluobčanov, že dňa 27. 5. 2011 sa uskutoční Noc kostolov
v rímsko – katolíckom kostole Sv. Ladislava, kde bude celodenný kultúrny program,
budú vystavené umelecké a kultúrne diela večer od 18.00 do 24.00 hodiny.
p. Štefánik informoval, že dňa 28. 5. 2011 sa neuskutoční triatlon.
- športová komisia a červený kríž organizuje športový deň pre deti.
p. Kašík obdržal sťažnosť, že na Novozámockej ulici pri potravinách LAURA je zlý
výjazd na hlavnú cestu kvôli značke zákaz zastavenia.
RNDr. Hamranová vyslovila poďakovanie za zber papiera základných škôl. Informovala,
že na miesto vypílených stromov oproti reštaurácii TWINS sa vysadili ďalšie tri letné
duby, OZ Priatelia koní a westernu tiež vysadili v apríli tri stromy.
K bodu 10
Záver
Nakoľko program rokovania mestského zastupiteľstva bol vyčerpaný, primátorka
mesta JUDr. Margita Zemková sa poďakovala všetkým prítomným za účasť a ukončila
5. zasadnutie mestského zastupiteľstva.

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

Bc. Štefan T o m a š č i n
p. Ladislav N é m e t h
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