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Zápisnica
z 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,
ktoré sa konalo dňa 15. 12. 2011

Rokovanie 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove zahájila JUDr.
Margita Zemková, primátorka mesta za účasti 11 poslancov (prezenčná listina je
prílohou tejto zápisnice).
Ďalší prítomní:

Ing. Edita Gogolová, vedúca finančného oddelenia MsÚ
Ing. Zoltán Veres, vedúci správneho oddelenia MsÚ
Mgr. Roland Hulko, vedúci oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ
Ing. Ildikó Pavlíková, riaditeľka MsZS Hurbanovo
PaedDr. Juraj Svitek, riaditeľ ZUŠ Hurbanovo
Mgr. Renáta Šuláková, riaditeľka ZPS SMARAGD Hurbanovo
Bc. Margita Lelovičová, riaditeľka kultúrneho strediska Hurbanovo
Marián Botoš, náčelník MsP Hurbanovo

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. II. zmena rozpočtu mesta Hurbanovo a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Hurbanovo na rok 2011
5. Rozpočet mesta Hurbanovo a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Hurbanovo na roky 2012, 2013, 2014
6. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hurbanovo č. 89 o určení výšky dotácie na dieťa
materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
7. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hurbanovo č. 90 o určení výšky dotácie na žiaka
pre neštátnych zriaďovateľov škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver
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JUDr. Zemková, primátorka mesta žiadala do bodu rôzne doplniť dve žiadosti:
1. Projekt „Prevencia kriminality v meste Hurbanovo vybudovaním kamerového
a monitorovacieho systému“
2. Zverejnenie zámeru nájomných bytov
MsZ hlasovaním jednomyseľne rozhodlo o rozšírení programu rokovania o tieto body.
Určenie pracovných komisií, zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
JUDr. Margita Zemková, primátorka mesta určila pracovné komisie, zapisovateľku a
overovateľov zápisnice nasledovne:

Návrhová komisia:

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

Mandátová komisia:

Bc. Štefan T o m a š č i n
MUDr. Anna B a š t e r n á k o v á
Ladislav N é m e t h

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 14. zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 15. 12. 2011 bol
poslancami mestského zastupiteľstva schválený.
K bodu 2 – Interpelácia
V rámci interpelácie MUDr. Bašternáková predostrela problémy starších obyvateľov
bývajúcich v okrajových častiach mesta, ktorí sa len ťažko vedia dostať do centra mesta.
RNDr. Hamranová upozorňuje ľudí používajúcich zábavnú pyrotechniku, že podľa
Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 52 je v § 2, bode 1 na území mesta zakázané
používať výbušniny, pyrotechnické predmety, zábavnú pyrotechniku okrem 31. 12., 1. 1.
a podujatí, na ktoré dá súhlas mesto Hurbanovo.
Ďalej doručila podnet na komisiu dopravy, nakoľko sa sťažovali obyvatelia bývajúci na
Pivovarskej a Novozámockej ulici na parkovanie kamiónov na ceste. Takto odstavené
kamióny zaberajú jazdný pruh a znečisťujú okolie.
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Pani poslankyňa sa pýtala na dlžníkov mesta, či sa od nich vymáhajú dlžoby.
Pán poslanec Kašík na problematiku parkovania kamiónov dodal, že sa s tým zaoberali
na zasadnutí komisie verejného poriadku a dopravy. Na spomínaných miestach nie je
povolené parkovanie kamiónov. Čiastočne môže riešiť situáciu kontrola mestskou
políciou.
Upozorňuje na nepriehľadnú križovatku ulíc Záhradnícka – Robotnícka. Ďalej žiada
riešiť parkovanie v areáli polikliniky, kde sa nedodržiava zákaz parkovania.
Pani primátorka, JUDr. Zemková k dotazu MUDr. Bašternákovej pripomenula zrušenie
viacerých spojov, v budúcnosti sa to pokúsi riešiť.
Používanie pyrotechniky nie je možné úplne zamedziť, občania by mali dodržať
nariadenie.
Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia MsÚ k zoznamu dlžníkov dodal, že plynule
prebiehajú exekučné konania.
Ing. Hegyi je zvedavý na práce súvisiace s Čističkou odpadových vôd, na úver
z Environmentálneho fondu a na dva úvery neodsúhlasené Mestským zastupiteľstvom.
Odpovedal Ing. Lovász, zástupca primátorky.
Dňa 6. 12. 2011 prebehla kontrola z Environmentálneho fondu, potrebné materiáli boli
predložené, záznam z kontrolného dňa je zverejnený, práce prebiehajú v súlade
z harmonogramom. Čo sa týka úveru, úverové zmluvy sa podpisovali v súlade
s odsúhlaseným uznesením č. 126/2011-MZ.
Pani poslankyňa Žigová informovala o stretnutí komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej,
kde sa riešila problematika neplatičov, s ktorými sa viedol osobný pohovor.
K neoprávnenému parkovaniu v areáli polikliniky sa vyjadrili: p. Žigová, Bc. Tomaščin
a pán Botoš, náčelník MsP.
Mgr. Basternáková sa pýtala na znečisťovanie ovzdušia, čo už načrtla na minulom
Mestskom zasadnutí.
Pani primátorka, JUDr. Zemková na otázku odpovedala, že stav sleduje mestská
polícia.
Pán Botoš, náčelník MsP dodal, že každá denná služba má nariadenie sledovať stav,
miesto je kontrolované aj nočnou hliadkou. V prípade ak sa zistí znečisťovanie je možné
zavolať na telefónne číslo mestskej polície.
K bodu 3
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
Na 13. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, konaného dňa
24. novembra 2011 boli prijaté uznesenia od čísla 145/2011-MZ do 166/2011-MZ.
Ukladaciu časť neobsahovalo ani jedno uznesenie.
K bodu 4
II. zmena rozpočtu mesta Hurbanovo a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Hurbanovo na rok 2011
Materiál predložila Ing. Gogolová.
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Predložený návrh II. zmeny rozpočtu obsahuje navýšenie príjmovej aj výdavkovej
časti rozpočtu o ďalšie financie na realizáciu projektu „ČOV Hurbanovo“ – intenzifikácia
existujúcej ČOV, nakoľko na základe platnej zmluvy o poskytnutí podpory
z Environmentálneho fondu formou dotácie, treba celú akciu zrealizovať aj finančne
ukončiť ešte v tomto roku. Ďalej do zmeny rozpočtu je zapracované navýšenie štátnej
dotácie, ako aj jeho použitie na stravovanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Okrem toho sú zapracované presuny medzi jednotlivými príjmovými a
výdavkovými položkami; podstatné navýšenie výdavkov je v oblasti energií, nakoľko
zálohové platby boli na rok 2011 zvýšené zo strany dodávateľov energií (el. energia
a plyn) a vyúčtovanie bude až začiatkom budúceho roka.
Po zapracovaní všetkých zmien rozpočet zostane vyrovnaný, celková výška
upraveného rozpočtu bude 10 306 807,- €.
Presné číselné vyjadrenie všetkých zmien je uvedené v priloženej tabuľkovej časti
rozpočtu.
Okrem toho pokladám za dôležité v rámci tejto témy poznamenať, že pri činnostiach
financovaných z podielových daní nebude možné schválené rozpočty naplniť v plnej
miere, nakoľko cez podielové dane sme nedostali všetky finančné prostriedky stanovené
ministerstvom financií. Pôvodne sme mali dostať 1 789 932 € a v skutočnosti sme dostali
len 1 719 802 , t. j. o 70 130 € menej. Z uvedeného dôvodu nebudeme vedieť naplniť
celkovú výšku rozpočtovaných príspevkov pre jednotlivé školské zariadenia a realizovať
ďalšie platby v rámci mesta.
Vypracované zmeny rozpočtov jednotlivých organizácií sú zostavené v súlade
s rozpočtom mesta. Obsahujú použitie štátnej dotácie na prenesené kompetencie, dotácie
z rozpočtu mesta, vlastných príjmov, ako aj dotácie získané na realizáciu projektov.
Upravené rozpočty v členení podľa platnej rozpočtovej klasifikácie tvoria súčasť tohto
materiálu.
Otázku mal pán poslanec Ing. Egyházi.
Uznesenie č. 167/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
schvaľuje
II. zmenu rozpočtu mesta Hurbanovo na rok 2011 podľa predloženého návrhu.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:
Mgr. Basternáková, Ing. Hegyi

za
proti
zdržal sa hlasovania

9
0
2
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- Základná škola s materskou školu Árpáda Fesztyho s VJM Hurbanovo
Uznesenie č. 168/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
schvaľuje
II. zmenu rozpočtu Základnej školy s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím
jazykom maďarským, so sídlom na ulici Športová č. 7, Hurbanovo na rok 2011 podľa
predloženého návrhu.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:

za
proti
zdržal sa hlasovania

11
0
0

- Mestské zdravotné stredisko Hurbanovo
Uznesenie č. 169/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
schvaľuje
II. zmenu rozpočtu Mestského zdravotného strediska Hurbanovo, so sídlom Komárňanská
104, Hurbanovo na rok 2011 podľa predloženého návrhu.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:

za
proti
zdržal sa hlasovania

11
0
0

- Kultúrne stredisko Miklósa Konkoly – Thege Hurbanovo
Uznesenie č. 170/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
schvaľuje
I. zmenu rozpočtu Kultúrneho strediska Miklósa Konkoly – Thege Hurbanovo - Konkoly
– Thege Miklós Mővelıdési Központ , so sídlom Konkolyho č. 1, Hurbanovo na rok 2011
podľa predloženého návrhu.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:
Žigová

za
proti
zdržal sa hlasovania

10
0
1
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K bodu 5
Rozpočet mesta Hurbanovo a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Hurbanovo na roky 2012, 2013, 2014
Materiál predložila Ing. Gogolová, vedúca finančného oddelenia. Písomná správa tvorí
prílohu zápisnice.
Ing. Egyházi poukázal na vysokú mieru úverovej a úrokovej zaťaženosti mesta,
doporučuje v budúcnosti dbať na schvaľovanie ďalších úverov. Pýtal sa na príjem
správnych poplatkov, odpovedala Ing. Gogolová.
Bc. Tomaščin upozornil na chýbajúce príspevky z rozpočtu pre organizácie mesta
ako športový klub, cirkvy, rybársky zväz atď. Rozpočet je pripravený ako vyrovnaný
a pravdepodobne preto tam tieto organizácie neboli zahrnuté. V budúcnosti je možné
predpokladať mierne vyššie príjmy, z čoho bude možné prispieť aj uvedeným
organizáciám.
RNDr. Hamranová sa dotazovala na výpadok položiek z rozpočtu na šport,
kultúru, cirkev a činnosť ďalších spoločenských organizácií. Pýta sa na osobné
ohodnotenia v jednotlivých organizáciách mesta.
Pán Štefánik mal pripomienku na čiastku vyhradenú pre športovú činnosť, s ktorou
nesúhlasí.
Pani Žigová predostrela návrh od kultúrneho strediska ubrať o naviac schválených
2 000 € a touto sumou zvýšiť rozpočet športovcov.
Ing. Hegyi poukázal skôr na potrebu šetrenia a uprednostňuje ponechanie istej
finančnej rezervy do budúcnosti.
Ing. Lovász informoval o rozšírení kanalizácie a rekonštrukcie ČOV, ktoré úverovo
zaťažujú mesto, pričom priebežne sa vypracovávajú ďalšie projekty. K príjmovej časti
dodal, že na základe novelizácie zákona sa od roku 2013 budú zvyšovať dane
z nehnuteľností, preto Mestský úrad neodporúča zvyšovať dane na rok 2012, aby nedošlo
ku každoročnému zvyšovaniu. Pripomenul prebiehajúce dražby nehnuteľností, pozoruje
veľký úpadok záujmu prenajímať tieto priestory. Predostrel návrh komisie finančnej,
správy majetku mesta a verejnej súťaže zvýšiť príjmovú aj výdavkovú stránku rozpočtu
o 23 080 €.
Ing. Hegyi žiada vypracovať vyhodnotenie zlúčenia MsBP a ĽP z finančného
hľadiska.
Hlavný kontrolór vo svojom stanovisku odporúča prijať predložený vyrovnaný
rozpočet zvýšený o čiastku, ktorú navrhla komisia finančná, správy majetku mesta
a verejnej súťaže.
PaedDr. Svitek mal pripomienku k rozpočtu ohľadom sumy pre Základnú
umeleckú školu.
Uznesenie č. 171/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
1. s c h v a ľ u j e
rozpočet mesta Hurbanovo v programovej štruktúre na rok 2012 s nasledujúcimi
pripomienkami:
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a) zvýšiť príjmy –
b) zvýšiť výdavky –

položku 111003 daň z príjmov fyzických osôb o 23 080 €,
na podprograme 11.5 – Dotácie právnickým osobám,
funkčné členenie 08.4.0., rozpočtová položka
642001 Dotácie spoločenským organizáciám o 23 080 €

2. b e r i e na v e d o m i e
rozpočet mesta Hurbanovo na roky 2013 a 2014.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:
MUDr. Bašternáková, Mgr. Basternáková, Ing. Hegyi, Ing. Egyházi

za
proti
zdržal sa hlasovania

7
0
4

- Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta na rok 2012
Uznesenie č. 172/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
berie na vedomie
odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Hurbanovo na rok 2012.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:
RNDr. Hamranová

za
proti
zdržal sa hlasovania

10
0
1

- Rozpočet Základnej školy, Nám. Konkolyho - Thege č. 2, Hurbanovo
Uznesenie č. 173/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
schvaľuje
rozpočet Základnej školy, so sídlom na Nám. Konkolyho –Thege č. 2, Hurbanovo na rok
2012 podľa predloženého návrhu
berie na vedomie
rozpočet Základnej školy, so sídlom na Nám. Konkolyho – Thege č. 2, Hurbanovo na roky
2013 a 2014 podľa predloženého návrhu.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:

za
proti
zdržal sa hlasovania

11
0
0
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Rozpočet ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho s VJM Hurbanovo
Uznesenie č. 174/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
schvaľuje
rozpočet Základnej školy s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím jazykom
maďarským, so sídlom na ulici Športová č. 7, Hurbanovo na rok 2012 podľa predloženého
návrhu
berie na vedomie
rozpočet Základnej školy s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím jazykom
maďarským, so sídlom na ulici Športová č. 7, Hurbanovo na roky 2013 a 2014 podľa
predloženého návrhu.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:

za
proti
zdržal sa hlasovania

11
0
0

- Rozpočet Základnej umeleckej školy, Hurbanovo
Uznesenie č. 175/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
schvaľuje
rozpočet Základnej umeleckej školy, so sídlom na ulici Komárňanská č. 116, Hurbanovo
na rok 2012 podľa predloženého návrhu
berie na vedomie
rozpočet Základnej umeleckej školy, so sídlom na ulici Komárňanská č. 116, Hurbanovo
na roky 2013 a 2014 podľa predloženého návrhu.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:
Bc. Tomaščin

za
proti
zdržal sa hlasovania

10
0
1

- Rozpočet Zariadenia pre seniorov SMARAGD, Hurbanovo
Uznesenie č. 176/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
schvaľuje
rozpočet Zariadenia pre seniorov SMARAGD, so sídlom Sládkovičova č. 30, Hurbanovo
na rok 2012 podľa predloženého návrhu
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berie na vedomie
rozpočet Zariadenia pre seniorov SMARAGD, so sídlom Sládkovičova č. 30, Hurbanovo
na roky 2013 a 2014 podľa predloženého návrhu.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:
RNDr. Hamranová

za
proti
zdržal sa hlasovania

10
0
1

- Rozpočet Mestského zdravotného strediska, Hurbanovo
Uznesenie č. 177/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
schvaľuje
rozpočet Mestského zdravotného strediska Hurbanovo, so sídlom Komárňanská č. 104,
Hurbanovo na rok 2012 podľa predloženého návrhu
berie na vedomie
rozpočet Mestského zdravotného strediska Hurbanovo, so sídlom Komárňanská č. 104,
Hurbanovo na roky 2013 a 2014 podľa predloženého návrhu.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:
RNDr. Hamranová

za
proti
zdržal sa hlasovania

10
0
1

- Rozpočet Kultúrneho strediska Miklósa Konkoly – Thege, Hurbanovo
Uznesenie č. 178/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
schvaľuje
rozpočet Kultúrneho strediska Miklósa Konkoly – Thege Hurbanovo, so sídlom
Konkolyho č. 1, Hurbanovo na rok 2012 podľa predloženého návrhu
berie na vedomie
rozpočet Kultúrneho strediska Miklósa Konkoly –Thege Hurbanovo, so sídlom Konkolyho
č. 1, Hurbanovo na roky 2013 a 2014 podľa predloženého návrhu.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:
RNDr. Hamranová, Žigová

za
proti
zdržal sa hlasovania

9
0
2
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K bodu 6
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hurbanovo č. 89 o určení výšky dotácie na
dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Materiál predložila Ing. Gogolová, vedúca finančného oddelenia.
Od 1. januára 2010 sa v obciach zmenili podmienky financovania školstva. Podľa § 6
ods. 2 a ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve sú všetky obce, v ktorých sídli základná umelecká škola, materská škola alebo
školské zariadenie, povinné určiť výšku dotácie na žiaka uvedených škôl a školských
zariadení na príslušný kalendárny rok všeobecne záväzným nariadením.
V zmysle uvedeného zákona sú vypracované návrhy dvoch VZN, ktoré sú uvedené
v prílohe, a to :
- Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Hurbanovo o určení výšky dotácie na
dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
- Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Hurbanovo o určení výšky dotácie na
žiaka pre neštátnych zriaďovateľov škôl a školských zariadení na území mesta.
Otázku mali poslanci: Ing. Hegyi, Ing. Egyházi a riaditeľ ZUŠ, PaedDr. Svitek.
Uznesenie č. 179/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
ruší
Všeobecne záväzné nariadenie č. 87 o určení výšky dotácie na dieťa materskej školy, žiaka
základnej umeleckej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
schvaľuje
podľa predloženého návrhu Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Hurbanovo o určení
výšky dotácie na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:
za
8
proti
0
MUDr. Bašternáková, Ing. Hegyi, RNDr. Hamranová
zdržal sa hlasovania
3
K bodu 7
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hurbanovo č. 90 o určení výšky dotácie na
žiaka pre neštátnych zriaďovateľov škôl a školských zariadení so sídlom na území
mesta
Uznesenie č. 180/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
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ruší
Všeobecne záväzné nariadenie č. 88 o určení výšky dotácie na žiaka pre neštátnych
zriaďovateľov škôl a školských zariadení na území mesta
schvaľuje
podľa predloženého návrhu Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Hurbanovo o určení
výšky dotácie na žiaka pre neštátnych zriaďovateľov škôl a školských zariadení na území
mesta.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:
za
8
proti
0
MUDr. Bašternáková, Ing. Hegyi, RNDr. Hamranová
zdržal sa hlasovania
3
K bodu 8
Rôzne
a/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Hurbanovo
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice.
Otázku na Ing. Csergeho mala poslankyňa RNDr. Hamranová.
Uznesenie č. 181/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
schvaľuje
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Hurbanovo na I. – polrok 2012.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:

za
proti
zdržal sa hlasovania

11
0
0

b/ Plán práce MZ v Hurbanove na I. polrok 2012
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č. 182/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
schvaľuje
plán práce Mestského zastupiteľstva v Hurbanove na I. polrok 2012 v predloženom znení.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:
RNDr. Hamranová

za
proti
zdržal sa hlasovania

10
0
1
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c/ Prenájom priestorov - Všeobecná zdravotná poisťovňa
ADOS Život - agentúra domácej opatrovateľskej starostlivosti
Marcela Vidová, obchodné meno: Opatrovateľská služba Život
Materiál predkladala Ing. Pavlíková, riaditeľka MsZS Hurbanovo.
Z dôvodu dodržania Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Hurbanovo
predkladáme pred Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove uzatvorenie novej nájomnej
zmluvy pre horeuvedené zariadenie súvisiace so zdravotníckymi službami, pre účely
prenájmu v tých istých priestoroch ako doteraz.
Zákon č.138/91 Zb. v platnom znení v § 9a, ods. 9c) pripúšťa prenajať majetok mesta bez
verejnej súťaže alebo dobrovoľnej dražby, a to v prípadoch hodných osobitného zreteľa.
Uznesenie č. 183/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
k o n š t a t u j e,
že prenájom priestorov v Mestskom zdravotnom stredisku pre účely prenájmu priestoru
pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu /ďalej „VšZP“/ o ploche 21,90 m2 - nebytový priestor
zapísaný na LV č.2376 parc. č. 101 súp. č. 262 zdravotné stredisko v k.ú. Hurbanovo
podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Hurbanovo príloha č.1 cena za
prenájom nebytových priestorov v EUR/m2/rok:
1. kategória 24,90 EUR/m2/rok,
že prenájom priestorov v MZS pre účely prenájmu priestoru pre Ados Život agentúra
domácej opatrovateľskej starostlivosti o ploche 15 m2-nebytový priestor zapísaný na LV
č.2376 par.č.101 súp.č.262 zdrav. stredisko v k. ú. Hurbanovo podľa Zásad hosp. a nakl. s
majetkom mesta Hurbanovo, príloha č.2 cena za prenájom nebyt. priestorov v
EUR/m2/rok:
2. kategória 33,20 EUR/m2/rok,
že prenájom priestorov v MZS pre účely prenájmu priestoru pre Marcelu Vidovú,
Športová č. 957, 946 34 Bátorové Kosihy o ploche 16 m2 , podľa Zásad hosp. a nakl. s
majetkom mesta, príloha č. 1 cena za prenájom nebyt. priestoru v EUR/m2/rok:
1. kategória
24,90 EUR/m2/rok.
odôvodňuje
prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne:
Priestory v Mestskom zdravotnom stredisku v Hurbanove pre VšZP sú súčasťou projektu
„ Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska v Hurbanove“, ktorým sa uchádza
Mesto Hurbanovo o nenávratný finančný príspevok z EU fondov.
VšZP slúži pre klientov, obyvateľov mesta Hurbanovo a priľahlých obcí už od r. 2004 a
najväčší počet obyvateľov Hurbanova je zdravotne poistených práve vo VšZP.
Všetci lekári pôsobiaci v Mestskom zdravotnom stredisku majú uzatvorenú zmluvu na
poskytovanie zdravotníckej starostlivosti so VšZP.
Ados Život a taktiež Marcela Vidová, obchodné meno: Opatrovateľská služba – Život
slúži pre obyvateľov mesta Hurbanovo a priľahlých obcí v oblasti opatrovateľskej a
domácej starostlivosti na báze poskytovaná zdravotnej starostlivosti, spolupracuje so
všeobecnými a odbornými lekármi, ktorí sídlia v Mestskom zdravotnom stredisku.
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schvaľuje
zverejnenie svojho zámeru prenajať priestory v budove Mestského zdravotného strediska nebytový priestor zapísaný na LV č. 2376 parc. č.101 súp. č.262 zdrav. stredisko v k. ú.
Hurbanovo pre účely vybavovania klientov zdravotne poistených vo VšZP za 24,90
EUR/m2/rok na obdobie 5 kalendárnych rokov , ďalej nebytový priestor pre účely
prenájmu pre Ados Život, agentúra domácej opatrovateľskej starostlivosti zapísaný na LV
č.2376 parc. č. 101, súp. č. 262 zdrav. stred. v k. ú. Hurbanovo za 33,20 EUR/m2/rok na
obdobie 5 kalendárnych rokov, ďalej nebytový priestor pre účely prenájmu pre Marcelu
Vidovú, obchodné meno: Opatrovateľská služba Život, zapísaný na LV č.2376 parc. č.
101, súp. č. 262 zdrav. stred. v k. ú. Hurbanovo za 24,90 EUR/m2/rok na obdobie 5
kalendárnych rokov, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9 a, 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:
RNDr. Hamranová, Ing. Hegyi

za
proti
zdržal sa hlasovania

9
0
2

d/ Užívanie nebytových priestorov v budove Mestského zdravotného strediska pre
zubné laboratórium, pracovisko RTG, MUDr. Igor Mlynek - chirurg, chirurgia
II – Medikom s.r.o., Kajanogyn s.r.o., MUDr. Anna Rangelová, MUDr. Ladislav
Matyó, MUDr. Kostandina Vargová - stomatológ, DL Orthomed s.r.o., Tarch-Medigi
s.r.o., MUDr. Ivan Kučera - ortopédia, rehabilitácia za účelom prevádzkovania
odborných ambulancií.
Uznesenie č. 184/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
súhlasí
s uzatvorením nasledovných nájomných zmlúv:
Nájomné za m2/rok
a./ Zubné labor.
b./ RTG Bomedik, s.r.o.
c./ MUDr. Mlynek
d./ Medikom. s.r.o.
e./ Kajanogyn, s.r.o.
f./ MUDr. Rangelová
g./ MUDr. Matyó

1849 ,82 EUR
2328,65
1227,57
1834,88
1445,94
1623,98
1075,18

za hnut. majetok
25,56 EUR
629,76
94,56
198,26
226,40
76,12
232,70

spolu za rok :
1875,38 EUR
2958,41
1322,13
2033,14
1672,34
1700,10
1307,88

všetky nebytové priestory zapísané na LV č. 2376 parc. č. 101 súp. č. 262 zdrav. stredisko
Hurbanovo v k. ú. Hurbanovo, cena prenájmu príloha č. l - l. kategória 24,90 EUR/m2/rok
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h./ MUDr. Vargová
2599,89 EUR
ch./ DL Orthomed, s.r.o. 1814,05

178,32 EUR
50,75

2778,21 EUR
1864,80

všetky nebytové priestory zapísané na LV č. 2376 parc. č.1 01 súp. č. 262 zdrav. stredisko
Hurbanovo v k.ú. Hurbanovo, cena prenájmu príloha č.1 - 2. kategória 33,20 EUR/m2/rok
i./ Medigi, s.r.o.
1996,98 EUR
j./ MUDr. Ivan Kučera 2873,46

196,10 EUR
494,77

2193,08 EUR
3368,23

všetky nebytové priestory zapísané na LV č. 2376 parc. č. 106. súp. č. 261 vedľajšia
budova pre ktoré je cena prenájmu určená v zmysle Zásad hosp. a nakladania s majetkom
mesta Hurbanovo
príloha č. 1 -1. kategória v sume 24,90 EUR/m2/rok.
Okrem uvedenej sumy je nájomca povinný uhrádzať prenajímateľovi alikvôtnu čiastku
režijných nákladov.
Doba nájmu je 5 rokov počnúc dňom 1. 1. 2012.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:
RNDr. Hamranová, Ing. Hegyi

za
proti
zdržal sa hlasovania

9
0
2

e/ Projekt „Prevencia kriminality v meste Hurbanovo
Materiál predložil Mgr. Hulko, vedúci odd. regionálneho rozvoja MsÚ.
V novembri 2011 bola vyhlásená Výzva Rady vlády Slovenskej republiky pre
prevenciu kriminality, ktorej základným cieľom je cieľavedome, komplexne
a koordinovane pôsobiť na príčiny a podmienky, ktoré umožňujú páchanie kriminality
a inej protispoločenskej činnosti za účelom jej predchádzania, potláčania a zamedzovania.
Projekt „Prevencia kriminality v meste Hurbanovo vybudovaním kamerového
a monitorovacieho systému“ rieši prevenciu kriminality cieľavedomým pôsobením na
podmienky, ktoré umožňujú kriminalitu a inú protispoločenskú činnosť s cieľom ich
predchádzania, potlačovania a zamedzovania.
Systém bude pozostávať z 5 stacionárnych kamier, 8 rotačných kamier a ústredne
zriadenej v sídle MsP Hurbanovo, Komárňanská č. 69.
1 rotačná kamera umiestnená pri vchode do areálu mestského futbalového štadióna
a stacionárna kamera pri v chode na tribúnu a vchod na ihrisko, výhľad na bar v areáli
( prístupný pre verejnosť)
1 rotačná kamera pri základnej škole s materskou školou s vjm, v blízkosti bar
1 rotačná kamera v okolí pošty (zhromažďovanie rómov pri vyplácaní dávok), banka,
kostol, mestské zdravotné stredisko
1 rotačná kamera pri hlavnej autobusovej zastávke, neďaleko daňový úrad, hvezdáreň,
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ZUŠ, internát SPŠ stavebnej...
1 rotačná kamera pri LIDL, SOŠ s internátom, čerpacia stanica PHM, autobusová
zastávka....
1 rotačná kamera na železničnej stanici
1 rotačná kamera na sídlisku Stred – ihrisko, parkovanie áut, vykrádanie áut,
poškodzovanie áut a preliezok, obťažovanie detí....
1 rotačná kamera – Námestie Konkolyho – sídlo, domu kultúry, obchodov, banka, SPŠ
stavebná, základná škola, bar – zhlukovanie mládeže......
4 stacionárne kamery na sídlisku Vinohrady – ochrana majetku, poškodzovanie
a vykrádanie áut, ničenie preliezok, mládež – drogy.
Celkový rozpočet pre projekt „Prevencia kriminality v meste Hurbanovo
vybudovaním kamerového a monitorovacieho systému“, činí 79.122,- €, výška
požadovanej dotácie predstavuje čiastku 63.297,60 €, spolufinancovanie zo strany mesta
15.824,40 EUR.
Uznesenie č. 185/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
súhlasí
s podaním žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v
oblasti prevencie kriminality pre projekt „Prevencia kriminality v meste Hurbanovo
vybudovaním kamerového a monitorovacieho systému“ s celkovou výškou nákladov
projektu 79.122,- €, EUR a so spolufinancovaním zo strany mesta vo výške 15.824,40
EUR.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:
za
11
proti
0
zdržal sa hlasovania
0
f/ Užívanie nebytových priestorov – Bohatská šanca
Materiál predložila JUDr. Zemková, primátorka mesta.
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove vo svojom uznesení č. 157/2011-MZ zo dňa 24.
11. 2011 schválilo zverejnenie svojho zámeru prenajať nehnuteľnosť v k. ú. Bohatá,
nebytový priestor v budove obchodu, súpisné č. 1106 na parcele č. 10 v súlade s § 9a, ods.
9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení pre žiadateľa
Občianske združenie Bohatská šanca so sídlom Orechová 8, Hurbanovo. Jedná sa
o miestnosť o rozlohe 25 m2, v ktorej občianske združenie má zriadené chránenú dielňu za
účelom vykonávania spoločenskej neziskovej činnosti. Mesto Hurbanovo vyššie uvedený
zámer mestského zastupiteľstva zverejnilo spôsobom predpísaným v zákone o majetku
obcí dňa 1. 12. 2011. Do dnešného dňa neboli mestskému úradu doručené námietky proti
tomuto zámeru ani žiadosti iných záujemcov.
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Uznesenie č. 186/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
súhlasí
s uzatvorením zmluvy o nájme nebytových priestorov o rozlohe 25 m2 v budove obchodu
so súpisným č. 1106 na pozemku, parcele registra „C“ č. 10, ktorá nehnuteľnosť sa
nachádza na adrese Orechová 7, Hurbanovo, v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení so žiadateľom Bohatská šanca, IČO:
36101800, so sídlom Orechová 8, Hurbanovo za cenu nájmu 1 € ročne. Doba nájmu 5
rokov. Ostatné podmienky nájmu budú vymedzené v nájomnej zmluve o nájme
nebytových priestorov.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:
za
7
proti
0
RNDr. Hamranová, Ing. Hegyi, Mgr. Basternáková, MUDr. Bašternáková
zdržal sa hlasovania
4
g/ Dodatok k zmluve o nájme – SolarLand2 - RENERGIE
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia MsÚ.
Následnej diskusie sa zúčastnili: Ing. Egyházi, Bc. Tomaščin a Ing. Hegyi.
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
ruší
svoje uznesenie č. 160/2011-MZ zo dňa 24. 11. 2011 a zároveň
súhlasí
s uzatvorením písomného dodatku k Zmluve o nájme uzatvorenej medzi prenajímateľom
Mesto Hurbanovo a nájomcom SolarLand2, s. r. o. dňa 2. 9. 2010, predmetom ktorého
majú byť nasledovné zmeny:
1. Zmena obchodného mena nájomcu zo SolarLand2, s r. o. na RENERGIE Solárny
park Hurbanovo, s. r. o.
2. Zmena parcelných čísiel a výmery prenajímaných pozemkov, ktoré sú predmetom
Zmluvy o nájme, podľa údajov katastra nehnuteľností na:
- parcela registra „C“ č. 3582/1 – ostatné plochy o výmere 29 911 m2
- parcela registra „C“ č. 3583/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m2
- parcela registra „C“ č. 3583/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m2
3. Zmena celkovej prenajímanej výmery z 31 152 m2 na 29 943 m2.
4. Zmena výšky ročného nájomného z pôvodnej sumy 3 613,36 € na sumu 3 473,39 €.
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Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:
Štefánik, Bc. Tomaščin, Németh
Žigová
RNDr. Hamranová, Ing. Hegyi, Mgr. Basternáková, MUDr. Bašternáková,

za
proti
zdržal sa hlasovania

3
1
7

Ing. Egyházi, Kašík, Ing. Lovász

UZNESENIE NEBOLO PRIJATÉ!
h/ Prenájom pozemku – Beáta Szitásová
Materiál predložila JUDr. Zemková, primátorka mesta.
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove vo svojom uznesení č. 155/2011-MZ zo dňa 24.
11. 2011 schválilo zverejnenie svojho zámeru prenajať pozemok v k. ú. Hurbanovo,
plochu o výmere 24 m2 z parcely č. 2813 –zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere
6 058 m2 v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v platnom znení pre žiadateľku p. Beátu Szitásovú, bytom a miestom podnikania Pávia
2803/2, Komárno za účelom umiestnenia a prevádzkovania predajného stánku. Mesto
Hurbanovo vyššie uvedený zámer mestského zastupiteľstva zverejnilo spôsobom
predpísaným v zákone o majetku obcí dňa 1. 12. 2011. Do dnešného dňa neboli
mestskému úradu doručené námietky proti tomuto zámeru ani žiadosti iných záujemcov.
Uznesenie č. 187/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
súhlasí
s uzatvorením nájomnej zmluvy o nájme pozemku o výmere 24 m2 z parcely registra „C“
č. 2813 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 6 058 m2 v k. ú. Hurbanovo
v súlade s §9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení so
žiadateľkou Beátou Szitásovou, bytom a miestom podnikania Pávia 2803/2, Komárno.
Nájomné sa stanovuje v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta
Hurbanovo – prílohy č. 1, ods. 2, písm. a 1) vo výške 8,30 €/m2 na rok. Doba nájmu 1 rok.
Ostatné podmienky nájmu budú vymedzené v nájomnej zmluve.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:
Ing. Hegyi

za
proti
zdržal sa hlasovania

10
0
1

i/ Prenájom pozemku – Mária Takácsová
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove vo svojom uznesení č. 158/2011-MZ zo dňa 24.
11. 2011 schválilo zverejnenie svojho zámeru prenajať pozemok v k. ú. Hurbanovo,
parcelu č. 1628 –zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 259 m2 v súlade s § 9a,
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ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení pre žiadateľku p.
Máriu Takácsovú, bytom Úzka 44, Hurbanovo, za účelom umiestnenia dreveného skladu
pre vlastnú potrebu. Mesto Hurbanovo vyššie uvedený zámer mestského zastupiteľstva
zverejnilo spôsobom predpísaným v zákone o majetku obcí dňa 1. 12. 2011. Do dnešného
dňa neboli mestskému úradu doručené námietky proti tomuto zámeru ani žiadosti iných
záujemcov.
Uznesenie č. 188/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
súhlasí
s uzatvorením nájomnej zmluvy o nájme pozemku v k. ú. Hurbanovo, parcely č. 1628 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 259 m2 v súlade s §9a, ods. 9, písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení so žiadateľkou Máriou Takácsovou, bytom
Úzka 44, Hurbanovo. Nájomné sa stanovuje v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom Mesta Hurbanovo – prílohy č. 1, ods. 2, písm. b) vo výške 0,20 €/m2 na rok.
Doba nájmu 5 rokov. Ostatné podmienky nájmu budú vymedzené v nájomnej zmluve.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:
za
10
proti
0
Ing. Hegyi
zdržal sa hlasovania
1
j/ Prenájom pozemku pod vodnou plochou – Slov. rybársky zväz
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove vo svojom uznesení č. 163/2011-MZ zo dňa 24.
11. 2011 schválilo zverejnenie svojho zámeru prenajať pozemky v k. ú. Bohatá, parcelu č.
3256 – vodná plocha o výmere 20 229 m2 a parcelu č. 3342 – vodná plocha o výmere
61 532 m2 v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v platnom znení pre žiadateľa Slovenský rybársky zväz – Miestna organizácia Hurbanovo
so sídlom Kostolná 24, Hurbanovo. Na predmetných pozemkoch sa nachádza vodná
plocha s rybárskymi revírmi č. 2-2989-1-4 a 2-2990-1-1, ktoré užíva už dlhé roky vyššie
uvedená organizácia. Mesto Hurbanovo vyššie uvedený zámer mestského zastupiteľstva
zverejnilo spôsobom predpísaným v zákone o majetku obcí dňa 1. 12. 2011. Do dnešného
dňa neboli mestskému úradu doručené námietky proti tomuto zámeru ani žiadosti iných
záujemcov.
Uznesenie č. 189/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
súhlasí
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s uzatvorením nájomnej zmluvy o nájme pozemkov v k. ú. Bohatá, parcely registra „C“ č.
3256 – vodná plocha o výmere 20 229 m2 a parcely registra „C“ č. 3342 – vodná plocha
o výmere 61 532 m2 (pozemky pod vodnou plochou s rybárskymi revírmi č. 2-2989-1-4
a č. 2-2990-1-1) v súlade s §9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v platnom znení so žiadateľom Slovenský rybársky zväz – Miestna organizácia
Hurbanovo, IČO: 00178209 401, so sídlom Kostolná 24, Hurbanovo za cenu nájmu 1 €
ročne, doba nájmu neurčitá. Ostatné podmienky nájmu budú vymedzené v nájomnej
zmluve.

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:
Ing. Hegyi

za
proti
zdržal sa hlasovania

10
0
1

k/ Zverejnenie zámeru – nájomné byty
Materiál predložila poslankyňa pani Žigová.
Podľa VZN č. 85 o prenajatí bytov vo vlastníctve mesta Hurbanovo správca
mestských nájomných bytov, spoločnosť Bytkomfort s.r.o. môže opakovane uzatvoriť
nájomnú zmluvu s nájomcom o ďalší kalendárny rok v prípadoch keď o to nájomca
požiada a má vyrovnané všetky platobné povinnosti voči správcovi ku koncu ukončenia
nájomnej zmluvy a zároveň má vyrovnané všetky nedoplatky voči mestu (daň
z nehnuteľností, poplatky za komunálne odpady atď.).
V prípadoch, že nájomca stráca nárok na opakované uzatvorenie nájomnej
zmluvy správca nájomných bytov nemôže s ním uzatvoriť nájomnú zmluvu podľa VZN
č. 85. V týchto prípadoch môže dôjsť k uzatvorenie nových nájomných zmlúv na základe
aktuálneho poradovníka nájomných bytov alebo podľa zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí (§ 9a - z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné
zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov).
Podľa súčasnej evidencie spoločnosti Bytkomfort s.r.o., ku dňu 15.11.2011 sme
mali 22 prípadov keď nájomca stratil nárok na opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy
(na ul. Á. Fesztyho č. 25-27 = 9 prípadov, na ul. Sládkovičovej č. 34-36 = 7 prípadov,
ul. Šáradská č. 22-24 = 5 prípadov, ul. Malá č. 17 = 1 prípad). Po výzve Mesta Hurbanovo
nájomníkom mestských bytov komisia sociálna, zdravotná a bytová mohla konštatovať, že
do dňa 13.12.2011 boli uhradené všetky nedoplatky voči mestu v troch prípadoch:
a) Štefan Bartoš a Stela Likérová, trvale bytom: ul. Sládkovičova č. 2590/34, byt č. 12,
b) Katarína Feszty a Zoltán Feszty, trvale bytom:ul. Sládkovičova č.2590/36, byt č. 09,
c) Janka Kuráková, trvale bytom: ul. Á. Fesztyho č. 2433/27, byt č. 02,

Zápisnica z 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,
konaného dňa 15. 12. 2011
- 20 -

Uznesenie č. 190/2011-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
k o n š t a t u j e,
že prenájom mestských nájomných bytov na adrese:
a) ul. Sládkovičova č. 2590/34, byt č. 12,
b) ul. Sládkovičova č. 2590/36, byt č. 09,
c) ul. Á. Fesztyho č. 2433/27, byt č. 02,
v správe spoločnosti Bytkomfort s.r.o., IČO: 36555193, so sídlom: ul. SNP č. 9,
940 60 Nové Zámky je prípad hodný osobitného zreteľa.
odôvodňuje
prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne:
Nájomníci stratili nárok na možnosť opakovane uzatvoriť nájomnú zmluvu o ďalší
kalendárny rok z dôvodu, že ku koncu ukončenia nájomnej zmluvy nemali vyrovnané
všetky platobné povinnosti voči správcovi a nemali vyrovnané všetky nedoplatky voči
mestu.
schvaľuje
zverejnenie svojho zámeru prenajať mestské nájomné byty na adrese:
a) ul. Sládkovičova č. 2590/34, byt č. 12 pre
Štefana Bartoša a Stelu Likérovú, trvale bytom: ul. Sládkovičova č. 2590/34, byt č. 12
b) ul. Sládkovičova č. 2590/36, byt č. 09 pre
Katarínu Feszty a Zoltána Fesztyho,trvale bytom:ul. Sládkovičova č. 2590/36, byt č. 09
c) ul. Á. Fesztyho č. 2433/27, byt č. 02 pre
Janku Kurákovú, trvale bytom: ul. Á. Fesztyho č. 2433/27, byt č. 02
za nájomné v zmysle Mandátnej zmluvy medzi Mestom Hurbanovo a spoločnosťou
Bytkomfort s.r.o. na obdobie 1 kalendárneho roka od ukončenia pôvodnej nájomnej
zmluvy, 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:
RNDr. Hamranová

za
proti
zdržal sa hlasovania

10
0
1
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K bodu 9
Diskusia
Pán poslanec Kašík na Sesíleši požaduje preložiť autobusovú zastávku na vhodnejšie a
prístupnejšie miesto.
Bc. Tomaščin vyslovil poďakovanie za projekt - vybudovania kamerového systému, za
odsúhlasenie zvýšenia počtu osôb Mestskej polície a za sprevádzkovanie ľadovej plochy
od 1. 1. 2012.
RNDr. Hamranová zaželala príjemné strávenie sviatkov, šťastný Nový rok a zároveň
všetkých srdečne pozvala na vianočný koncert Katky Koščovej usporiadaný dňa 17.
decembra 2011 o 17.00 hod. v rímsko – katolíckom kostole sv. Ladislava a na zapálenie
štvrtej adventnej sviečky v nedeľu, 18. 12. 2011 v parku Hliník v Bohatej.
Pani Žigová ďakuje mestu za možnosť sociálnej komisie k vianociam pomôcť starším
obyvateľom mesta formou skromných darčekov, a to 5 € poukážkami.
Ing. Lovász, zástupca primátorky mesta informoval o uskutočnení verejnej dražby, ktorá
sa bude konať 19. 12. 2011 od 14.00 hod. v Kultúrnom stredisku Miklósa Konkolyho –
Thege.
Upozornil na povinnosť občanov do 31. 1. 2012 nahlásiť zmeny týkajúce sa vlastníctva
nehnuteľností a podať v prípade zmien nové daňové priznania na daň z nehnuteľnosti.

K bodu 10
Záver
Nakoľko program rokovania mestského zastupiteľstva bol vyčerpaný, primátorka
mesta JUDr. Margita Zemková sa poďakovala všetkým prítomným za účasť, pozvala
všetkých na kultúrne udalosti spomínané RNDr. Hamranovou a na slávnostné privítanie
nového roka na Konkolyho námestí. Popriala všetkým požehnané vianočné sviatky, do
nového roka veľa zdravia, šťastia, pohody a zároveň ukončila 14. zasadnutie mestského
zastupiteľstva.

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

Ing. Zoltán H e g y i
Ján Š t e f á n i k

