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Zápisnica
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,
ktoré sa konalo dňa 14. 12. 2012

Rokovanie 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove zahájila JUDr.
Margita Zemková, primátorka mesta za účasti 9 poslancov (prezenčná listina je
prílohou tejto zápisnice).
Neprítomní - ospravedlnení:

Ďalší prítomní:

Ján Š t e f á n i k
Ladislav N é m e t h

Ing. Edita Gogolová, vedúca finančného oddelenia MsÚ
Ing. Zoltán Veres, vedúci správneho oddelenia MsÚ
Mgr. Roland Hulko, vedúci odd. regionálneho rozvoja
Ing. Ildikó Pavlíková, riaditeľka MsZS Hurbanovo
PaedDr. Juraj Svitek, riaditeľ ZUŠ Hurbanovo
Mgr. Dibusz János, riaditeľ ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho s VJM – Feszty
Árpád Alapiskola és Óvoda, Športová č.7, Hurbanovo
Bc. Margita Lelovičová, riaditeľka Kultúrneho strediska MKT – KTM
Mővelıdési Központ Hurbanovo
Marián Botoš, náčelník MsP

Primátorka mesta JUDr. Margita Zemková predložila program rokovania.
Program rokovania :
1. Zahájenie, schválenie pracovných komisií a zapisovateľky
2. Interpelácia
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
4. Zmena rozpočtu mesta Hurbanovo a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Hurbanovo na rok 2012
5. Návrh rozpočtu mesta Hurbanovo na roky 2013, 2014, 2015
6. Návrh rozpočtu organizácií mesta Hurbanovo na roky 2013, 2014, 2015
7. Návrh VZN mesta Hurbanovo o určení výšky finančných prostriedkov na dieťa MŠ,
žiaka ZUŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta s účinnosťou od
1. 1. 2013
8. Návrh VZN mesta Hurbanovo o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka pre
zriaďovateľov škôl a školských zariadení mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Hurbanovo so sídlom na území mesta s účinnosťou od 1. 1. 2013
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9. Návrh VZN mesta Hurbanovo, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov
Územného plánu mesta Hurbanovo č. 1/2012
10. Správa o kontrole vykonávania inventarizácie pokladničnej hotovosti za rok 2012
v zmysle § 29 a § 30 zák. NR SR č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších zmien
a doplnkov
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Záver
JUDr. Margita Zemková, primátorka mesta predložila návrh na zloženie pracovných
komisií a určila zapisovateľku a overovateľov zápisnice nasledovne:
Návrhová komisia:

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

Mandátová komisia:

Bc. Štefan T o m a š č i n
RNDr. Mária H a m r a n o v á
Ing. Zoltán H e g y i

Zapisovateľka:

Silvia F e j e s o v á

Overovatelia:

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

Program rokovania 23. zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 14. 12. 2012 bol
poslancami mestského zastupiteľstva schválený.
K bodu 2 – Interpelácia
V rámci interpelácie pani poslankyňa RNDr. Hamranová tlmočila požiadavku rady
školy pri Materskej škole, či by nebolo možné zmeniť spôsob uhrádzania príspevkov
rodičov na činnosť MŠ z hotovostnej platby na bezhotovostnú úhradu na účet mesta.
Pýtala sa na otvorenie súkromných jasiel.
Podporuje ľudí vykonávajúcich pracovnú činnosť na ľadovej ploche a zároveň sa im
poďakovala za doteraz prevedenú prácu.
Pani Ing. Gogolová odpovedala, že sa pokúsi nájsť riešenie uhrádzania platieb za
prevádzku na bankový účet mesta.
Pani primátorka, JUDr. Zemková odpovedala, že uvažuje sa vo vyprázdnených
priestoroch Centra voľného času alebo na Mestskom zdravotnom stredisku otvoriť
súkromné jasle.
Ing. Lovász, zástupca primátorky dodal, že jedná sa o súkromné Opatrovateľské centrum
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detí v predškolskom veku, záujemcovia sa môžu hlásiť na tel. čísle zverejnenom na
webovej stránke mesta a na vyvesenom plagáte v CVČ.
Uviedol, že je v dennom kontakte s dobrovoľníkmi, ktorí pracujú na sprevádzkovaní
ľadovej plochy. Mesto je nápomocné tomu, aby sa ľadová plocha využívala čo najviac dní
počas tejto zimy.
Mgr. Hulko, vedúci odd. regionálneho rozvoja informoval, že na Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu SR bola podaná žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu ľadovej
plochy.
Mgr. Basternáková oboznámila prítomných so žiadosťou občanov protestujúcim proti
vzniknutej dopravnej situácie na ul. Malá, nakoľko nastal zhoršený prístup k vlastným
obydliam.
K bodu 3
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
Na 22. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, konaného dňa
29. novembra 2012 boli prijaté uznesenia od čísla 300/2012-MZ do 310/2012-MZ.
Ukladaciu časť malo uznesenie č. 300/2012 – MZ.
Uznesenie číslo 300/2012 - MZ u l o ž i l o
1. Príslušným zamestnancom Mestského úradu v Hurbanove
a)
pri príprave návrhu uznesení mestského zastupiteľstva bola vždy v texte
zrozumiteľne uvedené či mestské zastupiteľstvo protestu vyhovuje alebo
nevyhovuje
b)
v prípade, že zrušené Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hurbanovo bude
nahradené novým predpisom, uviesť v návrhu uznesenia presný dátum,
dokedy sa má táto náhrada vykonať,
2. Mestskému úradu v Hurbanove bezodkladne doručiť okresnému prokurátorovi
zápisnicu o zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, ktoré sa budú týkať
rozhodnutí o protestoch okresného prokurátora, ako aj rozhodnutí o upozorneniach
okresného prokurátora.
K bodu 4
Zmena rozpočtu mesta Hurbanovo a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Hurbanovo na rok 2012
Materiál predložila Ing. Gogolová, vedúca finančného oddelenia. Písomná správa tvorí
prílohu zápisnice.
K predloženej III. zmene rozpočtu sme pristúpili z dôvodu potreby zapracovania
výšky štátnej dotácie na prenesené kompetencie v oblasti školstva po jesennej úprave,
ako aj z dôvodu zníženia príjmov z dani z príjmov fyzických osôb, príjmov z predaja
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bytu a hlavne zníženia príjmov a súvisiacich výdavkov týkajúcich sa realizácie projektu:
„Hurbanovo - rozšírenie kanalizácie, stoky D, E, F, G, H, J“, nakoľko do dnešného dňa
nie je vydané vyjadrenie o úspešnom ukončení verejného obstarávania na dodávateľa
stavby. Po zapracovaní všetkých zmien zostane rozpočet vyrovnaný, v celkovej výške
5 250 379,- €.
Otázku ohľadom rozpočtu mali poslanci: Ing. Hegyi, Ing. Egyházi a Bc. Tomaščin.
Uznesenie č. 311/2012-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
schvaľuje
III. zmenu rozpočtu mesta na rok 2012 podľa predloženého návrhu.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:

za
proti
zdržal sa hlasovania

9
0
0

Uznesenie č. 312/2012-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
schvaľuje
II. zmenu rozpočtu Základnej školy, so sídlom na Nám. Konkolyho – Thege 2,
Hurbanovo na rok 2012 podľa predloženého návrhu.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:

za
proti
zdržal sa hlasovania

9
0
0

Uznesenie č. 313/2012-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
schvaľuje
III. zmenu rozpočtu 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.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:
Bc. Tomaščin

za
proti
zdržal sa hlasovania

8
0
1
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Uznesenie č. 314/2012-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
schvaľuje
II. zmenu rozpočtu Základnej umeleckej školy so sídlom na ulici Komárňanská č. 116,
Hurbanovo na rok 2012 podľa predloženého návrhu.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:
Bc. Tomaščin

za
proti
zdržal sa hlasovania

8
0
1

Uznesenie č. 315/2012-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
schvaľuje
II. zmenu rozpočtu Mestského zdravotného strediska Hurbanovo, so sídlom Komárňanská
104, Hurbanovo na rok 2012 podľa predloženého návrhu.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:

za
proti
zdržal sa hlasovania

9
0
0

Uznesenie č. 316/2012-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
schvaľuje
II. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov SMARAGD, Sládkovičova 30, Hurbanovo na
rok 2012 podľa predloženého návrhu.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:

za
proti
zdržal sa hlasovania

9
0
0

Uznesenie č. 317/2012-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
schvaľuje
I. zmenu rozpočtu Kultúrneho strediska Miklósa Konkoly –Thege Hurbanovo na rok 2012
podľa predloženého návrhu.
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Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:

za
proti
zdržal sa hlasovania

9
0
0

K bodu 5
Návrh rozpočtu mesta Hurbanovo na roky 2013, 2014, 2015
Materiál predložila Ing. Gogolová, vedúca finančného oddelenia. Písomná správa tvorí
prílohu zápisnice.
Podkladom Návrhu rozpočtu mesta Hurbanovo na roky 2013, 2014 a 2015 bol návrh
rozpočtu, ktorý bol prejednávaný a pripomienkovaný na 22. zasadnutí mestského
zastupiteľstva. Do predloženého materiálu boli zapracované pozmeňujúce návrhy
poslancov, ale zároveň boli prehodnotené všetky rozpočtované položky s cieľom zostaviť
prebytkový rozpočet v súlade s memorandom o spolupráci, ktorý podpísala vláda
a Združenie miest a obcí Slovenska. Momentálne je rozpočet prebytkový, v celkovej výške
94 313 €, pričom príjem z podielových daní je stanovený len odhadom, nakoľko v čase
prípravy rozpočtu ešte neboli zverejnené aktuálne údaje na internetovej stránke MF SR.
Ing. Egyházi navrhuje vo výdavkovej časti fixne stanoviť rozpočet a nariadiť 5 % nú úsporu pre mestom riadené organizácie. Ďalej navrhuje vymôcť všetky dane
a pohľadávky od občanov mesta z nehnuteľností.
RNDr. Hamranová sa pýtala na dotácie spoločenským organizáciám.
Bc. Tomaščin navrhuje vypracovať rozpočet Mestského zdravotného strediska na
rok 2013.
Ing. Hegyi nesúhlasí s výšením počtu radov mestských policajtov, navrhuje
navýšiť dotácie spoločenským organizáciám.
- Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu programového rozpočtu mesta
Hurbanovo na rok 2013
Materiál predložil Ing. Cserge, hlavný kontrolór mesta. Písomná správa tvorí prílohu
zápisnice.
Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta
v súlade § 9 odst.2 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení. Na základe uvedeného
hlavný kontrolór mesta odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť Programový rozpočet
mesta na rok 2013.
Uznesenie č. 318/2012-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
be rie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu programového rozpočtu mesta Hurbanovo
na rok 2013.
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Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:

za
proti
zdržal sa hlasovania

9
0
0

Uznesenie č. 319/2012-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
súhlasí
so zvýšením položky 08.4.0., 642001 – Dotácie spoločenským organizáciám na 5 000 €.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:
Žigová

za
proti
zdržal sa hlasovania

8
1
0

Uznesenie č. 320/2012-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
1. s c h v a ľ u j e
rozpočet mesta v programovej štruktúre na rok 2013 podľa predloženého návrhu,
s nasledovnou pripomienkou:
zvýšiť položku 08.4.0, 642001 „ dotácie spoločenským organizáciám „ na 5 000 €.
2. s ú h l a s í s navýšením príjmovej časti schváleného rozpočtu do výšky
Východiskových štatistických údajov a rozpočtovaných podielov obcí na výnose z dani z
príjmu FO pre rok 2013, ktoré budú zverejnené na internetovej stránke Ministerstva
financií SR,
3. b e r i e n a v e d o m i e
rozpočet mesta Hurbanovo na roky 2014 a 2015 podľa predloženého návrhu.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:
Ing. Hegyi,Mgr.Basternáková,MUDr.Bašternáková,Ing.Egyházi

za
proti
zdržal sa hlasovania

5
0
4

K bodu 6
Návrh rozpočtu organizácií mesta Hurbanovo na roky 2013, 2014, 2015
Materiál predložila Ing. Gogolová, vedúca finančného oddelenia.
Jednotlivé organizácie vypracovali svoje rozpočty na roky 2013, 2014 a 2015. Tieto
rozpočty zostavené v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie tvoria súčasť predložených
materiálov.
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a) Základná škola, Nám. Konkolyho – Thege č.2, Hurbanovo
Uznesenie č. 321/2012-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
schvaľuje
rozpočet Základnej školy, so sídlom na Nám. Konkolyho – Thege 2, Hurbanovo na rok
2013 podľa predloženého návrhu
be rie na vedomie
rozpočet Základnej školy, so sídlom na Nám. Konkolyho – Thege 2, Hurbanovo na roky
2014 a 2015 podľa predloženého návrhu.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:
Ing. Egyházi

za
proti
zdržal sa hlasovania

8
0
1

Uznesenie č. 322/2012-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
be rie na vedomie
žiadosť o zapracovanie požiadaviek do rozpočtu mesta na rok 2013, ktorú predložila
Základná škola Hurbanovo, Nám. Konkolyho – Thege č. 2, Hurbanovo.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:
Ing. Egyházi

za
proti
zdržal sa hlasovania

8
0
1

b) ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho s VJM, Športová 7, Hurbanovo
Uznesenie č. 323/2012-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 2013 podľa
predloženého návrhu
be rie na vedomie
rozpočet Základnej školy s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím jazykom
maďarským, so sídlom na ulici Športová č. 7, Hurbanovo na roky 2014 a 2015 podľa
predloženého návrhu.
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Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:
Ing. Egyházi

za
proti
zdržal sa hlasovania

8
0
1

Uznesenie č. 324/2012-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
súhlasí
s priznaním dotácie z rozpočtu mesta pre MŠ pri ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho na rok 2013
vo výške 42 190 €, tak ako je uvedené v rozpočte mesta.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:
Ing. Egyházi,RNDr.Hamranová,Bc.Tomaščin

za
proti
zdržal sa hlasovania

6
0
3

c) Základná umelecká škola, Komárňanská 116, Hurbanovo
Uznesenie č. 325/2012-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
schvaľuje
rozpočet Základnej umeleckej školy so sídlom na ulici Komárňanská č. 116, Hurbanovo
na rok 2013 podľa predloženého návrhu
be rie na vedomie
rozpočet Základnej umeleckej školy so sídlom na ulici Komárňanská č. 116, Hurbanovo
na roky 2014 a 2015 podľa predloženého návrhu.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:
Ing. Egyházi

Uznesenie č. 326/2012-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
súhlasí

za
proti
zdržal sa hlasovania

8
0
1
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so zvýšením finančných prostriedkov na jedného žiaka pre Základnú umeleckú školu na
479,07 € v predloženého návrhu všeobecne záväzného nariadenia mesta o určení výšky
dotácie na žiaka pre MŠ a ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:
RNDr.Hamranová
Ing. Hegyi

za
proti
zdržal sa hlasovania

7
1
1

d) Zariadenie pre seniorov SMARAGD, Sládkovičova 30, Hurbanovo
Uznesenie č. 327/2012-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
schvaľuje
rozpočet Zariadenia pre seniorov SMARAGD, Sládkovičova 30, Hurbanovo na rok 2013
podľa predloženého návrhu
be rie na vedomie
rozpočet Zariadenia pre seniorov SMARAGD, Sládkovičova 30, Hurbanovo na roky 2014
a 2015 podľa predloženého návrhu.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:
RNDr.Hamranová

za
proti
zdržal sa hlasovania

8
0
1

e) Mestské zdravotné stredisko, Komárňanská 104, Hurbanovo
Uznesenie č. 328/2012-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
schvaľuje
rozpočet Mestského zdravotného strediska Hurbanovo, so sídlom Komárňanská 104,
Hurbanovo na rok 2013 podľa predloženého návrhu
be rie na vedomie
rozpočet Mestského zdravotného strediska Hurbanovo, so sídlom Komárňanská 104,
Hurbanovo na roky 2014 a 2015 podľa predloženého návrhu.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:
Ing. Hegyi

f) Kultúrne stredisko MKT, Konkolyho 1, Hurbanovo
Uznesenie č. 329/2012-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove

za
proti
zdržal sa hlasovania

8
0
1

Zápisnica z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,
konaného dňa 14. 12. 2012
- 11 -

schvaľuje
rozpočet Kultúrneho strediska Miklósa Konkoly –Thege Hurbanovo na rok 2013 podľa
predloženého návrhu
be rie na vedomie
rozpočet Kultúrneho strediska Miklósa Konkoly –Thege Hurbanovo na roky 2014 a 2015
podľa predloženého návrhu.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:
za
5
proti
0
RNDr.Hamranová,Bc.Tomaščin,Žigová,Kašík
zdržal sa hlasovania
4
K bodu 7
Návrh VZN mesta Hurbanovo o určení výšky finančných prostriedkov na dieťa MŠ,
žiaka ZUŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta s účinnosťou od
1. 1. 2013
Materiál predložila Ing. Gogolová, vedúca finančného oddelenia. Písomná správa tvorí
prílohu zápisnice.
Zákonom č. 325/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z.z.
o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení v znení neskorších predpisov, nastali zmeny aj
v zákone č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Cieľom novelizácie tohto zákona je aj okrem iného umožniť obciam určovať financovanie
neštátnych a vlastných základných umeleckých škôl, materských škôl a školských
zariadení na území obce. Doteraz obce určovali vo VZN len výšku finančných
prostriedkov na žiaka, ale od 1. januára 2013 je obec povinná v rámci svojich
originálnych kompetencií určiť vo VZN :
1. podrobnosti financovania ZUŠ, MŠ a školských zariadení (počet žiakov, zaradenie
zamestnancov, energetická náročnosť budovy, forma organizácie, ...)
2. výšku finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku týchto zariadení
3. lehotu na predloženie údajov potrebných na financovanie týchto zariadení
4. deň v mesiaci, v ktorom obec poskytne finančné prostriedky neštátnym zriaďovateľom
a vlastným školám a školským zariadeniam
Uznesenie č. 330/2012-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
ruší
VZN č. 89 o určení výšky dotácie na dieťa MŠ, ZUŠ a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta s termínom k 31. 12. 2012,
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hurbanovo o určení výšky finančných prostriedkov
na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta s účinnosťou od 1. 1. 2013 podľa predloženého návrhu
s nasledovnými zmenami: v § 3 predloženého návrhu všeobecne záväzného nariadenia sa
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mení suma 1 586,86 na sumu 1542,36, ďalej suma 254,08 sa mení na 244,43, suma
473,82 sa mení na 479,07, suma 293 sa mení na 289,57 a suma 539,58 sa mení na 512,99.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:
Ing. Egyházi, Ing.Hegyi

za
proti
zdržal sa hlasovania

7
0
2

K bodu 8
Návrh VZN mesta Hurbanovo o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka pre
zriaďovateľov škôl a školských zariadení mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Hurbanovo so sídlom na území mesta s účinnosťou od 1. 1. 2013
Materiál predložila Ing. Gogolová, vedúca finančného oddelenia. Písomná správa tvorí
prílohu zápisnice.
Uznesenie č. 331/2012-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
ruší
VZN č. 91 o určení výšky dotácie na žiaka pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení
mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hurbanovo so sídlom na území mesta s termínom
k 31. 12. 2012,
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hurbanovo o určení výšky finančných prostriedkov
na žiaka pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení mimo zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Hurbanovo so sídlom na území mesta s účinnosťou od 1. 1. 2013 podľa
predloženého návrhu.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:

za
proti
zdržal sa hlasovania

9
0
0

K bodu 9
Návrh VZN mesta Hurbanovo, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov
Územného plánu mesta Hurbanovo č. 1/2012
Materiál predložil Mgr. Hulko, vedúci odd. regionálneho rozvoja. Písomná správa tvorí
prílohu zápisnice.
Územnoplánovacia dokumentácia mesta Hurbanovo je obstarávaná v zmysle
príslušných ustanovení zákona 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. Mesto
Hurbanovo uzavrelo dohodu s oprávnenou osobou – Ing. arch. Peter Derevenec (reg. číslo
241) na vykonávanie obstarávateľskej činnosti (ďalej len obstarávateľ) v zmysle §2a
zákona 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
V rámci zákonnej lehoty boli k predmetnej dokumentácii vydané nasledovné stanoviská
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dotknutých orgánov, organizácií, právnických a fyzických osôb. Ostatné oslovené
inštitúcie sa nevyjadrili. Kópie kompletných stanovísk sú priložené.
Následne bolo možné konštatovať, že všetky vznesené pripomienky tak dotknutých
orgánov a organizácií ako aj verejnosti boli zohľadnené – akceptované, alebo vzaté na
vedomie.
Dokumentácia bola poslaná na Krajský stavebný úrad spolu so žiadosťou o preskúmanie
v zmysle § 25 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon).
Listom, KSUNR-2012-012 zo dňa 15.11.2012 Krajský stavebný úrad v Nitre
odporúča predložiť dokumentáciu Zmeny a doplnky Územného plánu č. 01/2012
mesta Hurbanovo na schválenie obecným zastupiteľstvom.
Na základe celkového postupu prác na obstarávaní a spracovávaní dokumentu
Zmeny a doplnky Územného plánu č. 01/2012 mesta Hurbanovo je možné odporučiť
Mestskému zastupiteľstvu Hurbanovo dokumentáciu vrátane záväznej časti schváliť.
Uznesenie č. 332/2012-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
b e r i e n a v e d o m i e, že:
a. Návrh pre Zmeny a doplnky ÚPN- Hurbanovo č.1/2012 bol po dobu viac ako 30dní
vyvesený na úradnej tabuli mesta a bol prerokovaný s dotknutými orgánmi štátnej
správy, samosprávy, právnickými a fyzickými osobami v súlade s príslušnými
ustanovením §22 Stavebného zákona.
b. Akceptované pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy
a právnických a fyzických osôb sú zapracované v dokumentácii Zmeny a doplnky
ÚPN- Hurbanovo č. 1/2012.
c. Krajský stavebný úrad v Nitre po prerokovaní, vyhodnotení pripomienkového konania
Návrh posúdil a vydal k nemu súhlasné stanovisko podľa § 25 Stavebného zákona
listom, KSUNR-2012-012 zo dňa 15.11.2012 v ktorom konštatuje, že Zmeny a doplnky
ÚPN- Hurbanovo č.1/2012 a postup ich obstarávania a prerokovania je v súlade
s príslušnými právnymi predpismi a v súlade so záväznou časťou vyššieho stupňa
územnoplánovacej dokumentácie – t.j. ÚPN VÚC Nitrianskeho kraja. Zároveň
odporúča Mestskému zastupiteľstvu Hurbanovo dokumentáciu schváliť.
súhlasí
s vyhodnotením pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy,
právnických a fyzických osôb k dokumentácii Zmeny a doplnky ÚPN- Hurbanovo
č.1/2012.
schvaľuje
Zmeny a doplnky ÚPN- Hurbanovo č.1/2012 so stanovenou záväznou časťou.
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hurbanovo č. 98, zo dňa 14. 12. 2012, ktorým sa
mení a dopĺňa VZN mesta Hurbanovo MZ č. 116/2007zo dňa 13.09 2007, ktorým sa
vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu mesta Hurbanovo v znení neskorších zmien MZ
č. 422/2009zo dňa 29.01 2009 o záväzných častiach územného plánu mesta Hurbanovo a
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov ÚPN- Hurbanovo č.1/2012.
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Záväzná textová časť sa mení v zmysle prílohy č.1, ktorá je súčasťou všeobecne
záväzného nariadenia.
Záväzná grafická časť sa mení v zmysle náložky výkresu č. 8 – Regulácia
a verejnoprospešné stavby
poveruje
Primátorku mesta:
1. Zabezpečiť u spracovateľa dokumentácie Zmeny a doplnky ÚPN - Hurbanovo č.1/2012
vypracovanie čistopisu dokumentácie v troch originálnych vyhotoveniach v termíne do
dvoch mesiacov od nadobudnutia platnosti VZN č. 98, zo dňa 14. 12. 2012, ktorým sa
vyhlasujú záväzné časti dokumentácie Zmeny a doplnky ÚPN- Hurbanovo č.1/2012.
2. Zabezpečiť uloženie dokumentácie Zmeny a doplnky ÚPN- Hurbanovo č.1/2012 na
Krajskom stavebnom úrade v Nitre, na mestskom úrade Hurbanovo a na príslušnom
stavebnom úrade a zaslať registračný list o obsahu dokumentácie spolu s kópiou
uznesenia o jej schválení MDVRRSR.
3. Vyhlásiť záväzné časti dokumentácie Zmeny a doplnky ÚPN- Hurbanovo č.1/2012
všeobecne záväzným nariadením a zverejniť ich v zmysle §27 ods. 3 písm. a) a b) zák.
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:
Ing. Egyházi, RNDr.Hamranová

za
proti
zdržal sa hlasovania

7
0
2

K bodu 10
Správa o kontrole vykonávania inventarizácie pokladničnej hotovosti za rok 2012
v zmysle § 29 a § 30 zák. NR SR č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších zmien
a doplnkov
Materiál predložil Ing. Cserge, hlavný kontrolór mesta. Písomná správa tvorí prílohu
zápisnice.
Účel kontroly: overiť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi, plnenia
povinností pri inventarizácii pokladnice a dodržiavania vnútorných predpisov. Kontrola
bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti na II. - polrok 2012.
Uznesenie č. 333/2012-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
be rie na vedomie
správu o kontrole vykonávania inventarizácie pokladničnej hotovosti za rok 2012
v zmysle § 29 a § 30 zák. NR SR č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších zmien
a doplnkov.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:
za
9
proti
0
zdržal sa hlasovania
0
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K bodu 11
Rôzne
a) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Hurbanovo na 1.
polrok 2013
Materiál predložil Ing. Cserge, hlavný kontrolór mesta. Písomná správa tvorí prílohu
zápisnice.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo na 1. polrok 2013.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:
Ing. Egyházi, Ing.Hegyi,Mgr.Basternáková,MUDr.Bašternáková
RNDr.Hamranová,Bc.Tomaščin,Ing.Lovász,Kašík
Žigová

za
proti
zdržal sa hlasovania

4
4
1

Tento návrh na uznesenie poslancami MsZ nebol prijatý.
Pripomienku mal Bc. Tomaščin ohľadom plánu kontrolnej činnosti k bodu č. 4 – kontrola
vyúčtovania poskytnutej dotácie za rok 2009 pre MŠK Hurbanovo.
Uznesenie č. 334/2012-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
schvaľuje
z plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo na 1. polrok 2013
vynechať bod č. 4 a v bode č. 2 zmeniť termín na marec.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:
Kašík,Bc.Tomaščin,Ing.Lovász,Žigová,RNDr.Hamranová
Ing.Hegyi
MUDr.Bašternáková,Mgr.Basternáková,Ing.Egyházi

za
proti
zdržal sa hlasovania

5
1
3

b) Poradovník na nájomné byty – 2012 - doplnenie
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu
zápisnice.
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Uznesenie č. 335/2012-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
schvaľuje
doplnenie poradovníka nájomných bytov na rok 2012 v nasledovnom členení:
• Ďurčišová Nikoleta, ul. Sládkovičova č. 2588/24, 947 01 Hurbanovo
• Csalava Marián, ul. Komárňanská č. 2450/164, 947 01 Hurbanovo
• Morongová Andrea, ul. Á.Fesztyho č 2433/27, 947 01 Hurbanovo.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:

za
proti
zdržal sa hlasovania

9
0
0

c) Prenájom pozemkov v rekreačnej zóne
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu
zápisnice.
Mesto Hurbanovo listom zo dňa 1. 8. 2012 vyzvalo majiteľov rekreačných chát, ktoré sa
nachádzajú pri štrkovisku v k. ú. Bohatá, na usporiadanie užívania pozemkov pod chatami
a priľahlých pozemkov. Z oslovených užívateľov týchto mestských pozemkov reagovali
na výzvu mesta len dvaja.
Pre pani Editu Antalovú bol schválený odpredaj dotknutých pozemkov a kúpna
zmluva je v súčasnosti podaná na Správu katastra v Komárne.
Pán Rudolf Poništ vo svojej odpovedi na výzvu mesta navrhol prípadnú zámenu
pozemkov za iné pozemky v k. ú. Bohatá, ktoré sú v jeho vlastníctve.
Mestský úrad považuje za potrebné užívanie pozemkov usporiadať aspoň formou
nájmu, preto navrhuje zaslať všetkým vlastníkom rekreačných chát v predmetnej lokalite
návrh nájomnej zmluvy s nasledovnými podmienkami:
- výška nájomného 0,20 €/m2 na rok
- doba nájmu určitá, a to do uzatvorenia zmluvy o prevode vlastníctva pozemkov
v prospech toho ktorého užívateľa
Zákon č. 138/91 Zb. v platnom znení v § 9a, ods. 9, písm. c) pripúšťa prenajať majetok
mesta bez verejnej súťaže alebo dobrovoľnej dražby v prípadoch hodných osobitného
zreteľa, o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov zastupiteľstva. Mestský úrad navrhuje riešiť uvedený prípad v súlade s § 9a,
ods. 9, písm. c) zákona o majetku obcí v platnom znení.
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Uznesenie č. 336/2012-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
1. k o n š t a t u j e,
že prenájom pozemkov v k. ú. Bohatá vedených na LV č. 2869, a to parciel registra „C“ č.
3355, 3356, 3357, 3358, 3362, 3363, 3364, 3365, 3368, 3369, 3370, 3371, 3374, 3375
vlastníkom rekreačných chát v uvedenej lokalite rekreačnej zóny je prípad hodný
osobitného zreteľa.
2. o d ô v o d ň u j e prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne
predmetné pozemky sú zastavané stavbami rekreačných chát vo vlastníctve užívateľov
pozemkov, resp. sa jedná o pozemky priľahlé k týmto stavbám.
3. s c h v a ľ u j e
zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo prenajať pozemky v k. ú. Bohatá vedené na LV č.
2869, a to parcely registra „C“ č. 3355, 3356, 3357, 3358, 3362, 3363, 3364, 3365, 3368,
3369, 3370, 3371, 3374, 3375 vlastníkom rekreačných chát podľa § 9a, ods. 9, písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení za nájomné stanovené v zmysle
prílohy č. 1, bod 2, písm. d) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta
Hurbanovo vo výške 0,20 €/m2 na rok.
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove s ú h l a s í
so zaslaním návrhu nájomnej zmluvy majiteľom rekreačných chát v rekreačnej zóne pri
štrkovisku v k. ú. Bohatá so znením podľa priloženého návrhu, a to po uplynutí zákonnej
lehoty, počas ktorej má byť zámer mesta prenajať pozemky zverejnený.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:
Mgr.Basternáková

za
proti
zdržal sa hlasovania

8
0
1

d) Prenájom pozemku – Adela Blatnická
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu
zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove vo svojom uznesení č. 299/2012-MZ zo dňa 4.
10. 2012 schválilo zverejnenie svojho zámeru prenajať pozemok o výmere 18 m2 v k. ú.
Bohatá nachádzajúci sa na rohu ulice Komárňanskej a ulice Fialkovej z parcely č. 1354
v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení do
užívania vlastníčky prenosného predajného stánku – p. Adely Blatnickej bytom Pribetská
46, Hurbanovo – umiestneného na pozemku. Mestský úrad tento zámer mestského
zastupiteľstva zverejnil spôsobom predpísaným v zákone o majetku obcí po dobu 15 dní.
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V uvedenom období neboli mestskému úradu doručené námietky proti tomuto zámeru ani
žiadosti iných záujemcov o predmetný pozemok.
V zmysle prílohy č. 1, bod 2., písm. a1) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
Mesta Hurbanovo výška nájomného v tomto prípade je 8,30 €/m2 na rok, t. j. celkom
149,40 € ročne.
Uznesenie č. 337/2012-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
súhlasí
s uzatvorením nájomnej zmluvy o nájme nehnuteľnosti v k. ú. Bohatá, pozemku o výmere
18 m2 z parcely registra „C“ č. 1354 – ostatná plocha o celkovej výmere 2 023 m2
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 vo výške 8,30 €/m2 za rok, t. j. 149,40 € ročne za celú prenajímanú výmeru, so
žiadateľkou Adelou Blatnickou bytom a miestom podnikania Pribetská 46, Hurbanovo.
Doba nájmu 5 rokov počnúc dňom 1. 1. 2013.
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:

za
proti
zdržal sa hlasovania

9
0
0

K bodu 12
Diskusia
V rámci diskusie pani primátorka JUDr. Zemková prečítala list od podnikateľov
a živnostníkov prevádzkujúcich svoju podnikateľskú činnosť na Komárňanskej ulici od ul.
28. októbra po Konkolyho ulicu k umiestneniu dopravných značiek zákazu státia. Prečítala
záznam z pracovného stretnutia z dôvodu prejednania dopravnej situácie v meste,
konaného dňa 14. 12. 2012 na Mestskom úrade v Hurbanove.
Následnej diskusie sa zúčastnili: Ing. Hegyi, Bc. Tomaščin, Ing. Egyházi, MUDr.
Bašternáková.
Informovala o zmene organizačnej štruktúry Mestského úradu v Hurbanove, že od
1. 2. 2013 sa rušia pozície: „Prekladateľka - zamestnankyňa“ a „Psychológ“.
Ďalej pani primátorka srdečne pozvala občanov mesta na adventný koncert do
kostola Sv. Ladislava, ktorý sa uskutoční dňa 15. 12. 2012 o 16.00 hodine a do
Evanjelického kostola v Bohatej na 18.00 hodinu.
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K bodu 13
Záver
Nakoľko program rokovania mestského zastupiteľstva bol vyčerpaný, primátorka
mesta JUDr. Margita Zemková sa poďakovala prítomným za účasť a popriala všetkým
požehnané vianočné sviatky, do nového roka veľa zdravia, šťastia, pohody a
zároveň ukončila 23. zasadnutie mestského zastupiteľstva.

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

Overovatelia:

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

