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Z á p i s n i c a 
 

zo 6.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,  
ktoré sa konalo dňa 8. 6. 2011 

 
 
Rokovanie 6. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Hurbanove zahájila  JUDr. 

Margita Zemková,  primátorka  mesta za účasti 10 poslancov (prezenčná listina je 
prílohou tejto zápisnice).  
 

Neprítomná – ospravedlnená:     MUDr. Anna Bašternáková 
 
Ďalší prítomní:   Ing. Edita Gogolová, vedúca finančného oddelenia MsÚ 
                           Ing. Zoltán Veres, vedúci správneho oddelenia MsÚ 
                           Mgr. Roland Hulko, vedúci oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ 
                           
 Primátorka mesta JUDr. Margita Zemková predložila program rokovania.                             
 Do programu rokovania p. poslankyňa Žigová pridelila 2 žiadosti k bodu rôzne. 
 
 Program  rokovania : 
  1. Zahájenie, schválenie pracovných komisií, určenie zapisovateľky a overovateľov     
      zápisnice 
  2. Interpelácia 
  3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 
  4. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta  Hurbanovo o poskytovaní   
      dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom č. 64 
  5. Schválenie poradovníka na nájomné byty 
  6. Rôzne 
  7. Diskusia 
  8. 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            
                                                 RNDr. Mária   H a m r a n o v á 
                                                           Ing. Zoltán   E g y h á z i 
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Mandátová komisia:                        Mgr. Ildikó   B a s t e r n á k o v á 
   Bc. Štefan  T o m a š č i n 

                        Mikuláš  K a š í k 
       
Zapisovateľka:              Silvia   F e j e s o v á 
 
Overovatelia:                        Ján  Š t e f á n i k 
       Ing. Zoltán  H e g y i 
 
 

 
Program rokovania 6. zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 8. 6. 2011 bol 

poslancami mestského zastupiteľstva schválený. 
 
Najprv pani primátorka  informovala poslancov a spoluobčanov v slovenskom aj 

maďarskom jazyku o : 
-  21. zasadnutí SNEMU Združenia Miest a obcí Slovenska, na ktorom sa zúčastnila 

osobne dňa 18. a 19. mája 2011 
- dokončených projektoch „Zefektívnenie separovaného zberu v Hurbanove“ a 

„Rekonštrukcia a zateplenie Základnej školy v Hurbanove 
- zasadnutí valného zhromaždenia spoločnosti MsVaK – Vodárne a kanalizácie 

mesta Hurbanovo, s.r.o., so sídlom Hurbanovo, Komárňanská 69, ktoré sa konalo dňa 6. 
júna 2011 o 14.00 hod. 

 

K bodu 2 – Interpelácia 
 
p. Németh  - s účinnosťou od 30. 6. 2011 sa vzdal funkcie zástupcu pani primátorky, 
vyslovil poďakovanie za možnosť vykonávať túto funkciu a za doteraz prevedenú 
vzájomnú spoluprácu. 
Pani primátorka  berie na vedomie vzdanie sa funkcie zástupcu primátorky mesta 
Hurbanovo a poďakovala za spoluprácu a popriala mu veľa úspechov v ďalšej práce.  
p. Žigová – bola oslovená človekom, ktorý rád chodí na športové podujatia, počas ktorých 
boli verejné toalety zamknuté. 
Ďalej žiada všetkých voličov resp. ľudí, keby rešpektovali to, že ona nie je 
zamestnankyňou mesta, aby sa na ňu obracali mimo jej pracovnej doby. 
Bc. Tomaščin – oboznámil verejnosť o činnosti mestského zastupiteľstva a mestskej rady, 
chystajú sa projekty. Hľadá sa riešenie na rekonštrukciu ľadovej plochy. Žiada vypracovať 
ponuku na výmenu okenných výplní na ul. Konkolyho na bývalom dome služieb, ďalej 
ponuku na obnovu chodníku vo Véku, ponuku na vybudovanie chodníku v cintoríne 
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v časti Zelený Háj. Žiada osadiť smerovú tabuľu na hlavnú cestu smerom na Komárno pri 
odbočke na Vék, obnoviť resp. pokračovať v rozpracovaných projektoch na polyfunkčný 
dom v centre mesta a na rekonštrukciu námestia Konkolyho. 
K verejným kohútikom pri trojičnom stĺpe v Bohatej a za rímsko – katolíckym kostolom, 
ktoré sú otvorené vyslovil zvážiť ich uzavretie, nakoľko tam spozoroval plytvanie 
mestskou vodou. 
RNDr. Hamranová – informovala o objavení sa kultúrneho kalendára na stránke mesta, 
ďalej vyjadrila poďakovanie organizátorom za podujatia v posledných dňoch, vydarili sa 
noc kostolov, MDD v centre voľného času, deň detí vo westernovom štýle. Pripomenula, 
že zbor baptistov v Hurbanove pozvali amerických študentov a pedagógov, ktorí celý 
týždeň boli v kontakte so základnými školami v Hurbanove. Informovala ďalej, že miestny 
spolok červeného kríža organizuje 6. ročník zábavného popoludnia na mestskom 
športovom štadióne 11. 6. 2011 od 13.00 hod. 
p. Štefánik – informoval, že sa zúčastnili s Mgr. Kocskovics Gabriellou v Tate na stretnutí 
v rámci Pons Danubii s r.o., kde sa zaoberali aj s možnosťami rekonštrukcie ľadovej 
plochy. Upozornil na unimobunku na verejnom priestranstve na Robotníckej ulici a na 
zanedbané okolie okolo bunky. 
p. Kašík – žiada doriešiť problematiku dopravy na ul. Súdnej. 
Ing. Lovász – upozornil na rušivé správanie rómskych spoluobčanov v centre mesta počas 
dňa a na potulovanie sa školopovinných rómskych detí. 
Ing. Hegyi – ku separovanému zberu odpadov navrhuje prepracovať harmonogram zberu 
konkrétne plastov, nakoľko sa nestíha uskutočniť zber za daný čas. Ďalej čo sa týka 
uznesenia č. 66 podotkol, že nespĺňa účel, uznesenie č. 57 sa schválilo bez výhrad. 
P. primátorka  reagovala na interpeláciu nasledovne:  
- Mesto uvažuje o výmene okien na plastové v dome služieb postupne podľa finančných 
možností, cenovú ponuku na rekonštrukciu chodníka a na smerovú tabuľu pripraví Mgr. 
Hulko.  
- K rekonštrukcií centrálnej mestskej zóny vyslovila nespokojnosť, nakoľko boli 
zabezpečené finančné prostriedky a len kvôli nezodpovednému prístupu účastníkov 
konania sa tento projekt neuskutočnil. 
- Čo sa týka unimobunky na Robotníckej ulici, vlastník nehnuteľnosti bude upozornený.    
- Na bezpečnosť dopravy na Súdnej ulici sa pracuje, rieši sa problematika s rómskymi 
spoluobčanmi dohovorom a pokutovaním.  
- Mesto núka bezplatný odber vody spoluobčanom, ktorí nemajú prístup k pitnej vode.  
- Prepracovanie harmonogramu zberu plastov sa berie do úvahy, v prípade potreby sa 
pristúpi k uspokojúcemu riešeniu pre všetkých obyvateľov. 
- Chyby v uznesení č. 66 a č. 57 boli odstránené. 
K interpelácií p. poslanca Bc. Tomaščina sa vyjadril aj Mgr. Hulko. 
 
K bodu 3 
 
Kontrola plnenia uznesení z 5. zasadnutia mestského zastupiteľstva konaného dňa  
5. 5. 2011. 
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Správu predkladá JUDr. Margita Zemková, primátorka mesta. 
 

Na 5. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, konaného dňa 5. mája 2011 
boli prijaté uznesenia od čísla  53/2011-MZ  do  86/2011-MZ. 

 
Ukladaciu časť mali uznesenia  č. 53/2011-MZ,  a  č. 66/2011-MZ. 

 
      Uznesenie č. 53/2011 - MZ uložilo  p. Margite Lelovičovej, riaditeľke Mestského 
kultúrneho strediska Miklósa Konkoly – Thege  vypracovať kalendár spoločenských 
kultúrnych a športových podujatí v meste Hurbanova do 15. 5. 2011. 

        
      Uznesenie č. 66/2011 - MZ uložilo 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. 
Úlohy boli splnené. 
 
 
K bodu 4 
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hurbanovo o poskytovaní 
dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom č. 64 
Materiál predkladá primátorka mesta JUDr. Margita Zemková. 
 
       Okresná prokuratúra preskúmala obsah Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Hurbanovo o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom 
č. 64 a navrhuje prijať opatrenie k tomu, aby § 5 ods. 6 boli zrušené, nakoľko nie sú 
v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

      Porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s verejnými prostriedkami a následky 
takéhoto porušenia v podobe sankcií sú obsiahnuté v § 31 zákona č. 523/2004 Z. z., 
pričom táto právna úprava vychádza z princípu, aby príjem z uložených a vymožených 
sankcií bol vrátený do toho rozpočtu, z ktorého boli verejné prostriedky poskytnuté. 

  Pripomienku mal Ing. Hegyi. 
   
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie : 
 

Uznesenie č. 87/2011-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
  
s c h v a ľ u j e 
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dodatok č. 1 ku Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hurbanovo o poskytovaní 
dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám  podnikateľom č. 64 podľa predloženého 
návrhu. 
 Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:      
 za   9  
 proti   0 
 Ing. Hegyi zdržal sa hlasovania  1 

 
K bodu 5 
Schválenie poradovníka na nájomné byty – rok 2011 
Predkladá Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Materiál je prílohou zápisnice. 
Pripomienku mali poslanci: Bc. Tomaščin, p. Žigová, RNDr. Hamranová. 
 

Uznesenie č. 88/2011-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
 
s c h v a ľ u j e 
poradovník nájomných bytov na rok 2011 v nasledovnom členení:    
 
P.č. Meno Adresa Počet 

detí 
Dátum odovzdania 

žiadosti 
Požiadavka 

na byt 
1. Kubičeková Katarína 

Kubiček Vladimír 
Kubiček Mário 

Veterná č. 11 0 23.01.2009 2 

2. Kuviková Ilonová Katarína Školská č. 15 1 11.03.2009 2 

3. Hornyák Marek 
Hornyáková Klaudia 

Šípová č. 3 2 12.03.2010 3 

4. Kopin Václav 
Morongová Andrea 

Nejedlého č. 33 4 13.01.2011 3 

5. Kucman Peter 
Kucmanová Júlia 

Komenského č. 3/2 0 06.04.2005 1 

6. Takácsová Mária Úzka č. 44 0 1989 2 

7. Bendík Karol Nejedlého č. 23 0 02.02.2006 2, 3 
8. Bachorec Ján Pribetská č. 7 0 06.03.2008 1, 2 

9. Schwarcz František 8. mája č. 19 0 26.04.2010 3 
10. Kecskés Milan Novozámocká č. 78 0 01.04.2011 2, 3 

 
 
 
Sociálne byty: 
P.č. Meno Adresa Počet 

detí 
Dátum odovzdania 

žiadosti 
Požiadavka 

na byt 

1. Kecskésová Mária 
Kecskés Milan 
Kecskés Mikuláš 

Novozámocká č. 78 2 28.09.2010 3 
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2. Kovács Pankrác 
Kovácsová Gabriela 

Nová č. 4 0 01.10.2010 1 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:     za          10  
                                                                                                                                  proti   0 
                                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  0 

K bodu 6 
R ô z n e 
 
- Žiadosť o dofinancovanie  spotreby plynu voči SPP, a.s. Bratislava  
Predkladá JUDr. Zemková, primátorka mesta. Materiál je prílohou zápisnice.  
     Finančná komisia doporučuje poskytnúť pre MŠK bezúročnú pôžičku do konca roka 
2011 na úhradu dlhu za spotrebu plynu na štadióne v celkovej výške 8 546,72 €. Ďalej 
komisia žiada, aby na nasledujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva MŠK predložilo 
správu o hospodárení za rok 2011 aj s výhľadom do konca roka, ktorý bude obsahovať aj 
vrátenie vyššie uvedenej nájomnej pôžičky.  
Pripomienku mali poslanci Ing. Hegyi, Ing. Egyházi, p. Štefánik, Ing. Lovász, p. Németh, 
p. Žigová.  
 
Uznesenie č. 89/2011-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
 
s ú h l a s í 
 
s poskytnutím finančných prostriedkov formou bezúročnej pôžičky pre Mestský športový 
klub, Športová 9, Hurbanovo vo výške 8 546,72 € na úhradu dlhu za spotrebu plynu na 
štadióne v Hurbanove. 
Termín vrátenia pôžičky do: 31. 12. 2011 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za   6  
Mgr. Basternáková, Ing. Hegyi, Ing. Egyházi                                                        proti   3 

RNDr. Hamranová                                                                                                zdržal sa hlasovania  1 
 
    
    
- ENERMONT, s.r.o., Hraničná 14, Bratislava 
Žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecných bremien na zriadenie, uloženie, 
užívanie, prevádzkovanie a údržbu elektroenergetických stavieb a zariadení. 
Predkladá Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Materiál je prílohou zápisnice.  
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Uznesenie č. 90/2011-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
 

 s ú h l a s í 
 

s uzatvorením Zmluvy o zriadení vecných bremien, predmetom ktorej má byť zriadenie 
vecného bremena k nehnuteľnosti v k. ú. Hurbanovo vedenej v katastri nehnuteľností na 
Správe katastra v Komárne, k pozemku evidovanému na liste vlastníctva č. 4187 ako KN 
„E“ parcela č. 527/2 – ostatné plochy o výmere 6 049 v prospech oprávneného z vecného 
bremena: ZSE Distribúcia, a. s. so sídlom  Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518. 
Predmetom zmluvy o zriadení vecných bremien má byť povinnosť povinného z vecného 
bremena ako vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti strpieť na časti zaťaženej nehnuteľnosti 
v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 36539651-21/2010 zo dňa 30. 3. 2010 
právo oprávneného z vecného bremena, a to: 
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických stavieb a zariadení, 
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie 
a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických stavieb a zariadení a ich 
odstránenie, 
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, 
strojmi a mechanizmami budúcim oprávneným a ním poverenými osobami v rozsahu 
a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti, vrátane činností uvedených v bode 
a) a b), 
d) akékoľvek obmedzenia vyplývajúce zo zákona o energetike, vrátane obmedzení podľa § 
10 a povinnosti strpieť ochranné pásmo elektroenergetických zariadení a stavieb podľa § 
36 zákona o energetike. 
Vecné bremená sa majú zriadiť na časovo neobmedzené obdobie bezodplatne. 
 
 Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:     za          10  
                                                                                                                                  proti   0 
                                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  0 
 
- Predĺženie platnosti nájomnej zmluvy o nájme cvičného športového ihriska 
Jedná sa o pozemok, ktorý je vo vlastníctve rodiny Fesztyovcov, ale aj momentálne sa 
využíva na športové a spoločenské aktivity. 

 Predkladá Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Materiál je prílohou zápisnice.  
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Uznesenie č. 91/2011-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
 
s ú h l a s í 
 
s uzatvorením písomných dodatkov č. 4 k nájomným zmluvám o prenájme pozemku pod 
cvičným športovým ihriskom o výmere 13 816 m2 z pozemku, parcely č. 1334 – orná 
pôda o výmere 22 646 m2 v k. ú. Hurbanovo s vlastníkmi vedenými na liste vlastníctva č. 
5148 o predĺžení doby nájmu do 31. 12. 2012. Nájomná cena sa stanovuje vo výške 0,17 
€/m2 na rok, t. j. celkom 2 348,72 € ročne.  Jedná sa o nasledovných vlastníkov pozemku: 
- Csíziová Zuzana, rod. Fesztyová, bytom Platanová alej 4/2447, Komárno 
- Feszty Vojtech, bytom Komárňanská 34/67, Hurbanovo 
- Feketeová Lívia, rod. Pellerová, bytom Eötvösa 2512/43, Komárno 
- Feszty Daniel, bytom 429 Somerset St. W. apt. 413, Ottawa, Kanada 
- Feszty Péter, bytom Komárňanská 32/63, Hurbanovo 
- Feszty Zsolt, bytom Komárňanská 32/63, Hurbanovo 
- Mahler Mária, rod. Fesztyová, bytom Theodor Korner Str. 52, 85521 Ottobrunn., 
Nemecko 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:     za          10  
                                                                                                                                  proti   0 
                                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  0 

 
- Návrh na zbúranie prístavby budovy bývalej ZŠ v Bohatej, 
nakoľko prístavba budovy pri rímsko - katolíckom kostole v Bohatej je v dezolátnom stave 
ohrozujúcom život a bezpečnosť osôb. Z uvedeného dôvodu navrhuje Mestský úrad túto 
prístavbu zbúrať.  
 
Uznesenie č. 92/2011-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
  
s ú h l a s í 
 
so zbúraním prístavby budovy ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským v Bohatej, súpisné 
č. 1146 na parcele č. 6 v k. ú. Bohatá evidovanej na LV č. 907 vo vlastníctve Mesta 
Hurbanovo. 
 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za   7  
                                                        proti   0                                                                                              
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Mgr. Basternáková, Ing. Hegyi, Ing. Egyházi zdržal sa hlasovania  3 
 
- Zmena uznesenia č. 71/2011 – MZ 
Uznesením MZ v Hurbanove č. 71/2011-MZ zo dňa 5. 5. 2011 bol vymenovaný za 
likvidátora Mestského podniku služieb a výroby, štátny podnik Hurbanovo v likvidácii p. 
JUDr. Róbert Schuchmann – advokát so sídlom Nám. M. R. Štefánika 6, Komárno. P. 
JUDr. Schuchmann túto funkciu neprial. Z uvedeného dôvodu predkladá Ing. Veres pred 
mestské zastupiteľstvo v Hurbanove nasledovný návrh na uznesenie: 
 

Uznesenie č. 93/2011-MZ 
 
1.) Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  r u š í 
  
uznesenie č. 71/2011-MZ zo dňa 5. 5. 2011 v plnom rozsahu. 
zároveň 
2.) Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  m e n u j e 
 
JUDr. Barboru Takácsovú, advokátku, so sídlom Pohraničná 5, Komárno za likvidátora 
spoločnosti Mestský podnik služieb a výroby, štátny podnik Hurbanovo – v likvidácii, 
IČO: 00611743, so sídlom Komárňanská 160, Hurbanovo od 15. 6. 2011. 
 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:     za          10  
                                                                                                                                  proti   0 
                                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  0 

 
- Občianske združenie ARTCENTRUM HURBANOVO, Komárňanská 116,  
  Hurbanovo 
Žiadosť o finančnú podporu na vydanie knihy o Hurbanove. Predkladá p. primátorka  
JUDr. Zemková. Materiál je prílohou zápisnice. 
 
Uznesenie č. 94/2011-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
 
s ú h l a s í 
 
o poskytnutím finančnej čiastky 1 000,- , ktoré budú podmienené dodaním novovydaných  
kníh o Hurbanove, pre reprezentačné účely Mesta Hurbanovo. 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:     za          10  
                                                                                                                                  proti   0 
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                                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  0 

- Občianske združenie PRIATELIA ZH+H, Zelený Háj 50, Hurbanovo 
Žiadosť o zmenu užívania nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta, ktorú pôvodne užívali len  
členovia klubu dôchodcov. Predkladá Ing. Veres vedúci správneho oddelenia. 
Pani Cuperová vyjadrila nespokojnosť týkajúcej sa spolupráce klubu dôchodcov  
a občianskeho združenia Zeleného Hája. 
Pani primátorka dodala, že je potrebná vzájomná tolerancia úcta medzi sebou, je nutné  
doriešiť hmotnú zodpovednosť počas akcií s organizáciami. 
Bc. Tomaščin upozornil, že sa tam robia súkromné akcie, čo nie je akceptovateľné. 
Následnej diskusie sa zúčastnili poslanci Ing. Lovász a Ing. Egyházi. 
 
Uznesenie č. 95/2011-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
 
1.  b e r i e  n a v e d o m i e 
 
petíciu a sťažnosť Občianskeho združenia PRIATELIA ZH+H 
 
2.  k o n š t a t u j e, 
 
že stavba so súpisným č. 1864 na parcele č. 3711 v k. ú. Hurbanovo v zmysle Rozhodnutia 
vydaného Obcou Nesvady pod č. „381/2011-OŠ, 83/2011 zmena užívania“ zo dňa 30. 3. 
2011 je určená na účel  „Klub dôchodcov“. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:     za   9  
                                                                                                                                  proti   0 
Mgr. Basternáková                                                                                                   zdržal sa hlasovania  1 
 

- Juraj Pavelka, ul. Bukovčana 19/3, Prievidza 
Návrh na uzatvorenie zmluvy o prenájme pozemkov v areáli ľadovej plochy v k. ú.  
Bohatá. Predkladá Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Materiál je prílohou zápisnice. 
Následnej diskusie sa zúčastnili poslanci Bc. Tomaščin a Ing. Hegyi. 
Mestské zastupiteľstvo návrh  p. Pavelku  odročilo.  
 

- Bratská Jednota Baptistov, Novozámocká 58, Hurbanovo 
Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v budove nachádzajúcej sa v areáli ľadovej  
plochy. Predkladá Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Materiál je prílohou zápisnice. 
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Následnej diskusie sa zúčastnili poslanci p. Žigová a Ing. Hegyi. 

 
Uznesenie č. 96/2011-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove   
1. k o n š t a t u j e, 
 
že prenájom priestorov v zariadení so súpisným č. 2986 na parcele č. 1137/9, k. ú. Bohatá, 
pre Bratskú Jednotu Baptistov, cirkevný zbor Hurbanovo so sídlom Novozámocká 58, 
Hurbanovo, na účely zriadenia nízkoprahového klubu pre deti a mládež za symbolické 
nájomné 1 € ročne je prípad hodný osobitného zreteľa. 
 
2. o d ô v o d ň u j e 
prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne. 
 
     Bratská Jednota Baptistov, cirkevný zbor Hurbanovo so sídlom Novozámocká 58, 
Hurbanovo je dobročinná organizácia, ktorá sa mieni zaoberať mládežou a vychovávať ju 
ku kvalitnému využívaniu voľného času. Mesto Hurbanovo nemá veľa možností, aby 
podporovalo dobročinné aktivity žiadateľa. Umožnenie užívania miestnosti v budove 
v areáli mestskej ľadovej plochy za symbolické  nájomné 1 € ročne by mohlo byť jednou 
z týchto možností. 
 
3. s c h v a ľ u j e  
 
zverejnenie svojho zámeru prenajať priestory v zariadení  so súpisným č. 2986 na parcele 
č. 1137/9, k. ú. Bohatá, Bratskej Jednote Baptistov, cirkevný zbor Hurbanovo so sídlom 
Novozámocká 58, Hurbanovo na účely zriadenia nízkoprahového klubu pre deti a mládež 
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 10 poslancov hlasovalo:     za   9  
                                                                                                                                  proti   0 
 Ing. Hegyi                                                                                                                zdržal sa hlasovania  1 
 
 
 

- Renáta Bilková, Sládkovičova 22/3, Hurbanovo 
Žiadosť o zmenu v osobe prenajímateľa z fyzickej osoby na spoločnosť Renda s.r.o., 
ktorej je žiadateľka jedinou spoločníčkou a konateľkou. Predkladá Ing. Veres, vedúci 
správneho oddelenia. Materiál je prílohou oddelenia. 
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Uznesenie č. 97/2011-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
 
s ú h l a s í 
 
s uzatvorením nájomnej zmluvy o nájme pozemku o výmere 102 m2 v  k. ú. Bohatá z  
parcely č. 1446/12 – ostatné plochy o výmere 1 233 m2 v súlade s §9a, ods. 9, písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení so spoločnosťou RENDA, s. r. o. 
so sídlom Sládkovičova 2587/22, 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 10 poslancov hlasovalo:     za          10  
                                                                                                                                  proti   0 
                                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  0 
 
- Návrh na schválenie prijatia kontokorentného úveru 
V  tomto  období  končí  realizácia  dvoch  projektov  financovaných  z   eurofondov  
a  záverečnú  žiadosť o  platbu bude možné  podať až po vyplatení   posledných faktúr  
z vlastných zdrojov mesta. Nakoľko mesto nemá vlastné financie na úhradu uvedených  
faktúr,  je  potrebné požiadať o preklenovací  úver  do  tej  doby, kým  mestu  nebudú  
refundované finančné prostriedky z eurofondov, resp. zo ŠR. 
Predkladá Ing. Gogolová, vedúca finančného oddelenia. Materiál je prílohou zápisnice. 
Pripomienku mal poslanec Ing. Hegyi. 
 
Uznesenie č. 98/2011-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
 
s c h v a ľ u j e 
 
prijatie kontokorentného úveru – superlinky do výšky 119 176,- € od Dexia banky  
Slovensko a.s. 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za   6  
                                                        proti   0                                                                                              

Mgr. Basternáková, Ing. Hegyi, Ing. Egyházi, p. Žigová zdržal sa hlasovania  4 
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- MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o. 
Predloženie účtovnej závierky spoločnosti MsVaK Hurbanovo, s.r.o. za rok 2010 
a o rozdelení vzniknutého zisku, čo bolo prejednávané na zasadnutí dozornej rady dňa 6. 
6. 2011. Predkladá p. primátorka, JUDr. Zemková. Materiál je prílohou zápisnice. 
 

Uznesenie č. 99/2011-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
 
s c h v a ľ u j e 
 
návrh konateľa spoločnosti MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o.  
a dozornej rady na rozdelenie zisku spoločnosti vo výške 12 719,00 EUR nasledovne: 
- prídel do rezervného fondu     5% 
- prídel do sociálneho fondu    10% 
- odmena konateľa                   12% 
- prevod na nerozdelený zisk   73%  
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za   8  
                                                        proti   0                                                                                              

Mgr. Basternáková,, Ing. Egyházi zdržal sa hlasovania  2 
 

- Zmena v osobe nájomcu – SZABLEK, s.r.o. 
Predmetom dodatku má byť zmena v osobe nájomcu z fyzickej osoby MUDr. Alexander 
Szabó na právnickú osobu SZABLEK, s.r.o. so sídlom Komenského 1896/9, Hurbanovo, 
IČO: 45896356, ktorej konateľom je MUDr. Alexander Szabó. 
Správu predkladá poslankyňa p. Žigová. 

 
Uznesenie č. 100/2011-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove   
s ú h l a s í 
 
s uzatvorením zmluvy o nájme nebytových priestorov o rozlohe 55,56 m2 nachádzajúcich 
sa na prízemí budovy Mestského zdravotníckeho strediska v Hurbanove, súp. č. 262 na 
parc. č. 101 v k. ú. Hurbanovo, so žiadateľom SZABLEK, s.r.o. so sídlom Komenského 
1896/9, Hurbanovo, IČO: 45896356, ktorej konateľom je MUDr. Alexander Szabó za 
účelom nájmu priestorov lekárskej ambulancie, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
v zmysle § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. 
Nájomné sa stanovuje v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta 
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Hurbanovo vo výške 33,20 €/m2 za rok. Doba nájmu 5 rokov. 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za   8  
                                                        proti   0                                                                                              

Ing. Hegyi, Ing. Egyházi zdržal sa hlasovania  2 
 
- Prenájom nebytových priestorov – MUDr. Zoltán Zachar 
MUDr. Zoltán Zachar, bytom Smreková 15, Hurbanovo požiadal Mesto Hurbanovo 
o prenájom nebytových priestorov na prízemí budovy Mestského zdravotného strediska 
v Hurbanove, súp. č. 262 na parc. č. 101 v k. ú. Hurbanovo za účelom zriadenia zubnej 
ambulancie.  
Správu predkladá poslankyňa p. Žigová. 

 
Uznesenie č. 101/2011-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
 
s ú h l a s í 
     

s uzatvorením zmluvy o nájme nebytových priestorov o rozlohe 29,82 m2 nachádzajúcich 
sa na prízemí budovy Mestského zdravotného strediska v Hurbanove, súp. č. 262 na parc. 
č. 101 v  k. ú. Hurbanovo, so žiadateľom MUDr. Zoltánom Zacharom, bytom Smreková 
15, Hurbanovo za účelom zriadenia zubnej ambulancie, a to z  dôvodu hodného 
osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení. Nájomné sa stanovuje v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom Mesta Hurbanovo vo výške 33,20 €/m2 za rok. Doba nájmu 5 rokov. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za   8  
                                                        proti   0                                                                                              

Ing. Hegyi, Ing. Egyházi zdržal sa hlasovania  2 
 

K bodu 6 
D i s k u s i a 
 
     Ing. Pavlíková, riaditeľka zdravotného zariadenia oboznámila verejnosť o finančnej 
situácií a realizovaných projektoch za posledné tri roky. Z finančných prostriedkov 
z prenájmu sa zabezpečujú opravy, údržby vnútorných priestorov aj komunikácií vedúcich 
k zdravotným objektom. 
     Pani primátorka  sa poďakovala celému tímu a sčítacím komisárom za prevedenú 
prácu. Na požiadanie poslancov MZ prisľúbila, že materiáli na rokovanie MZ sa budú 
predkladať dva týždne pred zasadnutím mestského zastupiteľstva. 
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Ing. Lovász – finančná komisia predložila stručný prehľad o čerpaní z rozpočtu k  
21. 3. 2011. Žiada poslancov o preštudovanie materiálu a k budúcemu rokovaniu MZ 
o vyjadrenie sa k tejto skrátenej forme. 
Pán poslanec dáva návrh na nasledovné uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove ukladá všetkým predkladateľom materiálov v prípade 
výdavkovej položky uviesť číslo programu, funkčné členenie, číslo rozpočtovej položky 
a návrh položky, z ktorej má byť výdavok hradený. 
     Pani primátorka dodala, že na rokovaní finančnej komisie sa musí upresniť uznesenie. 
Následnej diskusie sa zúčastnili poslanci Ing. Egyházi a Ing. Lovász. 
     p. Kašík – od 4. 3. do 3. 6. 2011 boli prevedené štyri kontroly zamerané na požitie 
alkoholických nápojov a návykových látok u mladistvých a maloletých. Kontroly 
prebiehajú so štátnou a mestskou políciou Hurbanovo spoločne s predsedom a členmi 
verejno - poriadkovej komisie. Zistené prípady sa riešili pokutou alebo odoslaním 
prípadov príslušným orgánom. 
 
K bodu 7 
Z á v e r 
      
     Nakoľko  program  rokovania  mestského zastupiteľstva  bol vyčerpaný, primátorka 
mesta JUDr. Margita Zemková sa poďakovala všetkým prítomným za účasť a ukončila 
6. zasadnutie mestského zastupiteľstva. 
 
 

                                                                         
                                                                       

                                                                      JUDr. Margita   Z e m k o v á 
        primátorka mesta 
 
 
 
Overovatelia: Ján  Š t e f á n i k 
   Ing. Zoltán   H e g y i 
 
 
 
 
 


