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Z á p i s n i c a 

 

z 35.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,  

ktoré sa konalo dňa 14. 8. 2014 
 

 
Rokovanie 35. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Hurbanove zahájila  JUDr. 

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

 
Neprítomný – ospravedlnený:  Mikuláš  K a š í k 
 
Ďalší prítomní: Ing. Margita Rechtorisová, vedúca ekonomického odd. MsÚ 

Ing. Edita Gogolová, hlavná účtovníčka ekonomického odd. MsÚ 

                         Ing. Zoltán Veres, vedúci správneho oddelenia MsÚ 
Ing. Koloman Cserge, hlavný kontrolór mesta 

                      Mgr. Roland Hulko, vedúci odd. regionálneho rozvoja MsÚ 

 
Primátorka mesta JUDr. Margita Zemková predložila program rokovania.                             
 
  1. Zahájenie, schválenie pracovných komisií a zapisovateľky 
  2. Interpelácia 
  3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 
  4. Plnenie rozpočtu mesta a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hurbanovo  
      za I. polrok 2014 
  5. Prvá zmena rozpočtu Kultúrneho strediska Miklósa Konkoly-Thege Hurbanovo 
  6. Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do  
      mestského zastupiteľstva a na určenie volebného obvodu pre voľby primátora Mesta   
      Hurbanovo vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 
  7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Hurbanovo o príspevkoch v školstve 
  8. Rôzne 
  9. Diskusia 
10. Záver 
 
Predložený program rokovania 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva bol poslancami 

mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválený. 

 
JUDr. Margita Zemková, primátorka mesta predložila návrh na zloženie  pracovných  
komisií a určila zapisovateľku a overovateľov zápisnice nasledovne: 
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Návrhová komisia:      Anna   Ž i g o v á 
                 RNDr. Mária  H a m r a n o v á 

Bc. Štefan  T o m a š č i n 

       
Mandátová komisia:                        MUDr. Anna  B a š t e r n á k o v á 

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

 
Zapisovateľka:                                         Silvia   F e j e s o v á 

 
Overovatelia:     Ing. Zoltán  E g y h á z i                     
                         Ing. Zoltán  H e g y i 
Navrhnuté zloženie pracovných komisií bolo poslancami mestského zastupiteľstva 

schválené. 

 
K bodu 2 – I n t e r p e l á c i a 
       Do interpelácie sa prihlásil Bc. Tomaščin, ktorý prosil pri separovanom zbere dbať 
o vrátenie vyprázdnených vriec, ktoré obyvatelia používajú na zber  PET fliaš. 
Upozornil na upchaté kanalizačné vpuste na ulici Kvetnej, Árpáda Fesztyho a Tulipánovej. 
Prosí o vysvetlenie týkajúce sa rozkopaných ulíc a žiadal informovať o účinnosti 
kamerového systému. 
Primátorka, JUDr. Zemková odpovedala, že pracovníci, ktorí vykonávajú zber 
separovaného odpadu, budú upozornení  na vrátenie vriec. 
Prečistenie po prívalových dažďoch sa priebežne rieši. Žiadala o toleranciu občanov pri 
zemných prácach, ktoré sú vykonávané v súvislosti s rozšírením kanalizácie, keďže 
rozkopávkové práce budú trvať do polovice roka 2015 a až po ich ukončení sa začne 
s úpravou povrchu  komunikácií. 
Kamerový systém je využitý, napomáha pri vyriešení rôznych priestupkov, pracuje sa na 
rozšírení celého systému. 
Poslanec Štefánik sa pýtal v akom štádiu je napájania vyzvaných občanov na verejnú 
kanalizáciu.  
Primátorka, JUDr. Zemková odpovedala, že občania sú priebežne vyzvaní a budú 
informovaní o ďalšom postupe. 
Poslankyňa Žigová sa zaujímala o funkčnosť kamery pri fontáne vedľa Kultúrneho domu 
a detskom ihrisku. 
Prosila preveriť majiteľa neobhospodárených plôch na ul. Pribetskej.  
Primátorka, JUDr. Zemková odpovedala, že kamera je funkčná, pracovníci centrálneho 
kamerového systému priebežne sledujú dianie na uliciach. 
Ing. Egyházi sa pýtal na zavedenie mestského vodovodu a upozornil na povinnosť 
občanov napojiť sa na vybudovanú kanalizačnú sieť. 
Žiadal upraviť parkovisko pri VÚB. 
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Primátorka, JUDr. Zemková dodala, že vybavuje sa úver na rozšírenie mestského 
vodovodu v zmysle uznesenia predchádzajúceho zasadnutia. 
RNDr. Hamranová upozornila na krádeže bicyklov na Sládkovičovej ulici a na 
obťažovanie detí na ihrisku sídliska Stred neprispôsobivými občanmi. 
Poukázala na nefunkčnosť osvetlenia na ul. Robotníckej. 
Prosila po montáži optických káblov chodníky spätne vrátiť do pôvodného stavu 
a poprosila občanov nelepiť plagáty na autobusové zastávky. 
Primátorka, JUDr. Zemková odpovedala nasledovne: 
Sídlisko Stred je sledované mestskými policajtmi, krádeže na Sládkovičovej ul. sa riešia, 
stav chodníkov sa preverí a nefunkčné osvetlenie sa pravdepodobne opravovalo na druhý 
deň. 
Ing. Hegyi sa pýtal na výstavbu optického vedenia a žiadal informovať občanov cez 
webovú stránku mesta. Upozornil na zahájenie výkopových prác na ul. 1. mája, pri 
ktorých žiadal parkovisko upraviť do pôvodného stavu pred začiatkom školského roka. 
MUDr. Bašternáková upozornila na neobhospodarovanú časť pozemkov pozdĺž 
železničnej trati.  
 
K bodu 3 
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 
    Na 31. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v uznesení  č. 548/2013  Mestské 
zastupiteľstvo uložilo hlavnému kontrolórovi mesta vykonať k  30. 6. 2014 kontrolu 
plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov na odstránenie  príčin ich vzniku pri 
dodržiavaní všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s rozpočtovými 
prostriedkami na úseku Mestskej polícii v Hurbanove.  
Tento bod je v  programe rokovania dnešného zasadnutia. 
      Na 34. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove boli  prijaté uznesenia od čísla  
607/2014-MZ  do 634/2014-MZ. 
Ukladaciu časť malo uznesenie č. 615, 629, 630, 632 a 633/2014 – MZ. 
      V  uznesení  č. 615/2014  Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove žiadalo primátorku 
mesta vykonať všetky potrebné úkony súvisiace s realizáciou diela a získania prostriedkov 
formou úveru na projekt „Hurbanovo – rozšírenie vodovodu II. etapa“. 
Žiadosť bola podaná na Environmentálny fond, čakáme na stanovisko. 
     V  uznesení  č. 629/2014  Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove ukladalo  
1. dielčim inventarizačným komisiám 
a) spracovať návrhy na vyradenie majetku mesta a odovzdať ich najneskôr do 5. 9. 2014 
ústrednej inventarizačnej komisii, 
b) vykonať riadnu ročnú inventarizáciu majetku k 31. 12. 2014 v súlade so zákonom o 
účtovníctve a spracované materiály odovzdať ústrednej inventarizačnej komisii do 20. 1. 
2015, 
2. ústrednej inventarizačnej komisii predložiť mestskému zastupiteľstvu správu o ročnej 
inventarizácii vykonanej k 31. 12. 2014 v rámci záverečného účtu mesta.       
Úlohy sú terminované. 
     V uznesení č. 630/2014  Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove žiadalo primátorku mesta 
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o vykonanie úkonov súvisiacich s pridružením mesta pri vstupe do Združenia miest a obcí 
okresu Komárno. 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva bolo odoslané Mestu Komárno, t. č. sa 
pripravujú Stanovy nového združenia. 
     V uznesení č. 632/2014  Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove uložilo hlavnému 
kontrolórovi vykonať k 31. 10. 2014 kontrolu plnenie opatrení prijatých na nápravu 
nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. 
Kontrola stavu sa priebežne realizuje. 
     V uznesení č. 633/2014  Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove žiadalo primátorku 
mesta, aby zabezpečila predloženie správy o vyúčtovaní príjmov zo vstupného počas 
konania X. hurbanovských kultúrnych dní. 
Dňa 30. 6. 2014 bolo odovzdané pre Kultúrne stredisko MKT Hurbanovo vstupné za 
X. Hurbanovské kultúrne dni v celkovej sume: 600,50 €. 
Vyhotovené vstupenky         3 000 ks 
Zostatok                                    200 ks 
Predané vstupenky  2 €            275 ks 
Predané vstupenky 0,50 €        101 ks 
Vstupenky pridelené zdarma organizáciám a školám: 2 424 ks.      

 

K bodu 4 
Plnenie rozpočtu mesta a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hurbanovo  
za I. polrok 2014 
Materiál predložila Ing. Gogolová, hlavná účtovníčka ekonomického oddelenia. Písomná 
správa tvorí prílohu zápisnice. 

Čerpanie rozpočtu mesta za I. polrok 2014 v príjmovej aj výdavkovej oblasti.  

Jedná sa o také pohyby, ktoré v priebehu daného obdobia boli zrealizované a uhradené. 

Ďalej súčasťou materiálov je aj vyhodnotenie merateľných ukazovateľov za sledované 

obdobie. 

Hospodárenie mesta za prvý polrok 2014 bolo uzatvorené s kladným rozdielom 

medzi príjmami a výdavkami mesta, a to v celkovej výške: 291 000 €, pričom príjmy boli 

vo výške 3 423 847 € a výdavky predstavovali 3 132 516 €. 

Nižšie plnenie je v oblasti kapitálových príjmov a výdavkov, nakoľko v rámci 

výstavby kanalizačnej siete mesta sú síce práce vykonané, aj vyfakturované, ale dotácie 

z eurofondov sa posielajú približne 2 mesiace po zaslaní žiadosti o platbu a faktúry sú až 

vtedy finančne vysporiadané. 

Okrem toho, veľká časť údržbárskych prác financovaných z prostriedkov 

rezervného fondu sa bude realizovať a teda aj financovať až v II. polroku. 

V rámci bežných výdavkov sú financované činnosti nevyhnutné na zabezpečenie 
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plynulého chodu mesta, vrátane údržby a čistoty miestnych komunikácií a verejných 

priestranstiev. 

V investičnej oblasti boli v priebehu I. polroka osadené nové vodomery pre 

žiadateľov, rozšírila sa optická sieť mesta k budove klubu dôchodcov, zakúpil sa nový 

traktor v rámci podnikateľskej činnosti mesta a samozrejme sa pokračuje v budovaní 

kanalizačnej siete mesta. 

 

Uznesenie č. 635/2014-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
b e r i e  n a  v e d o m i e  
1. správu o plnení rozpočtu mesta Hurbanovo za I. polrok 2014,  
2. monitorovaciu správu programového rozpočtu k 30. 6. 2014. 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za           10  

                                                                                                                                  proti    0 

            zdržal sa hlasovania   0 
 
Jednotlivé organizácie mesta hospodária s finančnými prostriedkami, ktoré získajú vo 

forme štátnej dotácie na prenesené kompetencie, dotácie z rozpočtu mesta, vlastných 

príjmov, ako aj dotácie získané na realizáciu projektov. 

 
- Základná škola, Nám. Konkolyho-Thege č. 2, Hurbanovo 
Jedná sa o financovanie samotnej činnosti školy, školského klubu a školskej jedálne. 
Výdavky školy k 30. 6. 2014 predstavovali 279 829 €, z celkového rozpočtu 683 032 €. 
V príjmovej oblasti škola získala okrem príspevku od žiakov na školský klub, nájomného 
a príjmov za zber papiera, aj finančné prostriedky na realizáciu projektov z KŠÚ 
a z Nadácie knihy školám.      
 
Uznesenie č. 636/2014-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
b e r i e  n a  v e d o m i e  
rozbor hospodárenia Základnej školy, so sídlom na Nám. Konkolyho – Thege 2, 
Hurbanovo za I. polrok 2014 podľa predloženého návrhu. 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za           10  

                                                                                                                                  proti    0 

            zdržal sa hlasovania   0 
 
- ZŠ s MŠ ÁF s VJM – Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda, Športová 7, Hurbanovo 

Jedná sa o financovanie samotnej činnosti školy, materskej školy, školského klubu 
a školskej jedálne. Výdavky školy za sledované obdobie predstavovali  220 282 €, pričom 
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celkový rozpočet školy je 566 899 €. V príjmovej oblasti škola získala okrem príspevku od 
žiakov na školský klub a od detí za materskú školu, nájomného a príjmov za zber papiera, 
aj finančné prostriedky na realizáciu projektu „Meseládikó“ Národného projektu pod 
názvom: „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím 
elektronického testovania“, ďalej získala aj dotáciu na podporu športu na projekt pod 
názvom: „Feszty Cup – Basketbalový turnaj pre dievčatá a pre chlapcov 2. stupňa 
základnej školy“.     
 
Uznesenie č. 637/2014-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
rozbor hospodárenia Základnej školy s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím 
jazykom maďarským – Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda, so sídlom na ulici Športová č. 
7, Hurbanovo za I. polrok 2014 podľa predloženého návrhu. 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za           10  

                                                                                                                                  proti    0 

            zdržal sa hlasovania   0 
 
 
- Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola, Komárňanská 116, Hurbanovo 
Jedná sa o financovanie samotnej činnosti školy. Výdavky za I. polrok predstavovali 
99 059 €  z celkového rozpočtu 220 600 €. Okrem vlastných príjmov škola získala dotáciu 
z NSK, ako aj finančný grant od spotrebného družstva Jednota. 
 

Uznesenie č. 638/2014-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
rozbor hospodárenia Základnej umeleckej školy – Művészeti Alapiskola so sídlom na ulici 
Komárňanská č. 116, Hurbanovo za I. polrok 2014 podľa predloženého návrhu. 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za           10  

                                                                                                                                  proti    0 

            zdržal sa hlasovania   0 
 
-  Materská škola, Nový diel 50, Hurbanovo 
Materská škola je novozriadená rozpočtová organizácia mesta, ktorej výdavky za I. polrok 

boli vo výške 115 326 €, pričom celkový rozpočet zariadenia činí 315 610 €. 

 
Uznesenie č. 639/2014-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
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b e r i e  n a  v e d o m i e  
rozbor hospodárenia Materskej školy Nový diel 50, Hurbanovo za I. polrok 2014 podľa 
predloženého návrhu. 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za             9  

                                                                                                                                  proti    0 

Bc.Tomaščin          zdržal sa hlasovania   1 
 
 
- Zariadenie pre seniorov SMARAGD Hurbanovo 
Celkové výdavky za I. polrok 2014 predstavovali 203 047 €, pričom ročný rozpočet je 

505 680 €. Okrem vlastných príjmov a štátnej dotácie pre zariadenie bol poskytnutý aj 

sponzorský príspevok vo výške 1 299 €. 

 
Uznesenie č. 640/2014-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
rozbor hospodárenia Zariadenia pre seniorov SMARAGD Hurbanovo, Sládkovičova č. 30 
za I. polrok 2014  podľa predloženého návrhu. 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za           10  

                                                                                                                                  proti    0 

            zdržal sa hlasovania   0 
 
- Mestské zdravotné stredisko, Komárňanská 104, Hurbanovo 
Celkové výdavky za I. polrok predstavovali 26 742 €, pričom ročný rozpočet je vo výške 

57 100 €. 

 
Uznesenie č. 641/2014-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
správu o hospodárení Mestského zdravotného strediska Hurbanovo za I. polrok 2014 
podľa predloženého návrhu. 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za           10  

                                                                                                                                  proti    0 

            zdržal sa hlasovania   0 
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- Kultúrne stredisko Miklósa Konkoly-Thege, Hurbanovo 
Celkové výdavky za I. polrok 2014 predstavovali 71 226 € a rozdiel medzi príjmami 

a výdavkami je kladný, vo výške 3 519 €.  

 
Uznesenie č. 642/2014-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
čerpanie rozpočtu Kultúrneho strediska Miklósa Konkoly - Thege Hurbanovo za I. polrok 
2014 podľa predloženého návrhu. 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za           10  

                                                                                                                                  proti    0 

            zdržal sa hlasovania   0 

K bodu 5 
a) Návrh I. zmeny rozpočtu Kultúrneho strediska Miklósa Konkoly - Thege    
Hurbanovo 
Materiál predložila Ing. Gogolová, hlavná účtovníčka ekonomického oddelenia. Písomná 
správa tvorí prílohu zápisnice. 

V rámci I. úpravy rozpočtu je zapracované použitie zvýšeného príspevku mesta vo 
výške 9 300 €, ktoré bolo odsúhlasené uznesením MZ č. 579/2014-MZ na vykrytie straty 
minulého roka a tieto financie sa majú použiť na úhradu faktúr z roku 2013. 
 
Uznesenie č. 643/2014-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e  
I. zmenu rozpočtu Kultúrneho strediska Miklósa Konkoly-Thege Hurbanovo na rok 2014 
podľa predloženého návrhu. 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za           10  

                                                                                                                                  proti    0 

            zdržal sa hlasovania   0 

K bodu 6 
Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do  
mestského zastupiteľstva a na určenie volebného obvodu pre voľby primátora Mesta   
Hurbanovo vo voľbách do orgánov samosprávy obcí. 
Materiál predložil Ing. Lovász, zástupca primátorky. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
      Podľa Rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 191/2014 Z. z. 
o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí budú voľby do orgánov samosprávy obcí 
vykonané v sobotu, 15. novembra 2014. 
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V zmysle § 9 ods. 1 Zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí 
v znení neskorších predpisov sa pre voľby do obecných (mestských) zastupiteľstiev 
v každej obci (meste) utvoria viacmandátové volebné obvody, v ktorých sa volia poslanci 
obecného (mestského) zastupiteľstva. 
Podľa § 9 ods. 2 Zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí volebné 
obvody a počet poslancov v nich určí obecné (mestské) zastupiteľstvo a zverejní ich 
najneskôr 65 dní pred dňom konania volieb. 
Pre voľby do mestského zastupiteľstva v Hurbanove, ktoré sa uskutočnia dňa 15. 11. 
2014 navrhujeme pre mesto Hurbanovo vytvoriť jeden volebný obvod s počtom 11 
poslancov mestského zastupiteľstva. 
V súlade s ustanovením § 9 ods. 5 Zákona č. 346/1990 Zb. pre voľby starostu obce 
(primátora) tvorí každá obec jeden jednomandátový volebný obvod. 
Pre primátora mesta musí zastupiteľstvo určiť podľa § 11 ods. 4 písm. i) Zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov najneskôr 90 dní pred 
voľbami rozsah výkonu funkcie. 
 
Uznesenie č. 644/2014-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
u r č u j e  

1. a) vo voľbách do orgánov samosprávy Mesta Hurbanovo, ktoré sa budú konať 15. 
novembra 2014, utvorenie jedného volebného obvodu v Meste Hurbanovo s počtom 11 
poslancov mestského zastupiteľstva,  
b) stopercentný úväzok ako rozsah výkonu funkcie primátora Mesta Hurbanovo na celé 
funkčné obdobie. 
 
Z:  Primátor 
T:  14. 8. 2014 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za           10  

                                                                                                                                  proti    0 

            zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 7 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Hurbanovo o príspevkoch v školstve 
Materiál predložila Mgr. Valachová, referentka školstva. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
     V zmysle § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve v znení neskorších predpisov obec ako zriaďovateľ škôl/šk. zariadení určí 
výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka a dospelej osoby na čiastočnú úhradu 
nákladov spojenú s činnosťou materskej školy (MŠ), základnej umeleckej školy (ZUŠ), 
školského klubu detí (ŠKD), centra voľného času (CVČ) a školskej jedálne (ŠJ). 
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Poznámky : 
- príspevok v MŠ, ŠKD a ŠJ je nemenný, 
- príspevok v ZUŠ sa upravuje, zavádza sa príspevok za každý ďalší individuálny alebo    
  každý ďalší skupinový odbor, 
- príspevok v CVČ sa upravuje, zavádza sa príspevok za každý ďalší záujmový útvar. 
 
Uznesenie č. 645/2014-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
r u š í  
Všeobecne záväzné nariadenie č. 101 o poplatkoch v školstve, 
s c h v a ľ u j e  
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Hurbanovo o príspevkoch v školstve podľa 
predloženého návrhu. 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za           10  

                                                                                                                                  proti    0 

            zdržal sa hlasovania   0 

 
 
K bodu 8 – R ô z n e 

a) Vytvorenie elokovaného pracoviska 
Materiál predložila Mgr. Valachová, referentka školstva. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
     V zmysle § 18 zákona Č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zriaďovateľ školy povinný pri 
vytvorení elokovaného pracoviska požiadať MŠVV a VSR o vykonanie zmeny v sieti 
a následné zaradenie tohto pracoviska do siete škôl/šk. zariadení. 
Mesto Hurbanovo je zriaďovateľom ZŠ s MŠ Á.F. s VJM, Športová 7, Hurbanovo. Keďže 
narástol počet žiakov, ktorí sa prihlásili na plnenie povinnej školskej dochádzky na šk. rok 
2014/15 a uvedená škola nedisponuje dostatočnými priestormi, nevie všetkých žiakov 
umiestniť, je potrebné zriadiť elokované pracovisko. 
Vo vlastníctve Mesta Hurbanovo sú priestory na ul. Komárňanskej 42, Hurbanovo, ktoré 
v minulosti využívalo Odborné učilište internátne. Po vhodnej úprave týchto priestorov je 
možné ich využiť ako elokované pracovisko pre ZŠ s MŠ Á.F. s VJM. 
 
Uznesenie č. 646/2014-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í  
s vytvorením elokovaného pracoviska pre ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho s VJM, Športová 7, 
Hurbanovo v priestoroch budovy, ktorá sa nachádza na parc. č. 881, k. ú. Hurbanovo             
( bývalá budova materskej školy). 
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Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za           10  

                                                                                                                                  proti    0 

            zdržal sa hlasovania   0 

 

b) Návrh zmeny výchovného jazyka v CVČ Hurbanovo 

Materiál predložila Mgr. Valachová, referentka školstva. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
       Mesto Hurbanovo je zriaďovateľom Centra voľného času Novozámocká 10, 
Hurbanovo. V zmysle § 18 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže zriaďovateľ školy a šk. 
zariadenia požiadať ministerstvo školstva o vykonanie zmeny v sieti škôl a šk. zariadení. 
Zmenou by bola zmena výchovného jazyka tohto zariadenia z pôvodného slovenského 
výchovného jazyka na nový : slovenský a maďarský výchovný jazyk. Zmenu žiadame 
vykonať aj na základe podnetov zo strany rodičov, pedagógov, ako aj pripomienok 
kontroly Štátnej školskej inšpekcie v Nitre. 
 
Uznesenie č. 647/2014-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í  
so zmenou výchovného jazyka z pôvodného slovenského na slovenský a maďarský 
výchovný jazyk v Centre voľného času, Novozámocká 10, Hurbanovo. 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za             9  

                                                                                                                                  proti    0 

Štefánik            zdržal sa hlasovania   1 

 
 

c) Záznam o kontrole plnení prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených 
pri následnej finančnej kontrole dodržiavania všeobecne záväzných predpisov pri 
hospodárení s rozpočtovými prostriedkami na úseku Mestskej polícii v Hurbanove 

Materiál predložil Ing. Cserge, hlavný kontrolór mesta. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 

Kontrola bola vykonaná v súlade s plnením úloh vyplývajúcich z Plánu kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo na I. polrok 2013 v nadväznosti na ust. § 18d a 18e 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a uznesenia č. 
548/2014-MZ zo dňa 27. 2. 2014.  

Cieľom a zameraním kontroly bolo overiť, či skutočný stav plnenia opatrení prijatých na 
nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a odstránenie príčin ich 
vzniku zodpovedá skutočnému stavu plnenia ktoré bolo predložené dňa 1. 8. 2014 
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hlavnému kontrolórovi mesta. V súlade s plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2013 
bola vykonaná finančná kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov 
pri hospodárení s rozpočtovými prostriedkami na úseku Mestskej polície v Hurbanove.  

Výkon kontroly bol uskutočnený v zmysle zákonných kompetencií hlavného kontrolóra 
stanovených v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. V priebehu kontroly boli 
dodržané pravidlá kontrolnej činnosti upravené v zákone č. 502/2001 Z. z. o finančnej 
kontrole. Kontrolou boli zistené nedostatky, na odstránenie na ktorých sa prijalo sedem 
opatrení. 

 
Uznesenie č. 648/2014-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
záznam o kontrole plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri 
následnej finančnej kontrole dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri 
hospodárení s rozpočtovými prostriedkami na úseku Mestskej polícii v Hurbanove. 
 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za           10  

                                                                                                                                  proti    0 

            zdržal sa hlasovania   0 

 

d) Návrh III. zmeny rozpočtu mesta na rok 2014 
Materiál predložila Ing. Gogolová, hlavná účtovníčka ekonomického oddelenia. Písomná 
správa tvorí prílohu zápisnice. 

Návrh III. zmeny rozpočtu mesta obsahuje presun finančných prostriedkov v oblasti 

splácania istiny a úroku z úverov prijatých zo ŠFRB. Tieto úvery sa splácajú 

v pravidelných mesačných splátkach vždy v rovnakej výške a následne dostaneme 

informáciu o tom, že z práve zaplatenej čiastky akú výšku predstavuje istina a akú úrok. 

Vychádzajúc zo skutočného čerpania k 30. 6. 2014 sa predpokladá, že v rozpočte 

stanovený pomer úroku a istiny nie je správny a preto sa navrhuje presun medzi 

jednotlivými položkami. 

 
Uznesenie č. 649/2014-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e  
III. zmenu rozpočtu mesta na rok 2014 podľa predloženého návrhu. 
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Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za           10  

                                                                                                                                  proti    0 

            zdržal sa hlasovania   0 

 

e) Návrh I. zmeny rozpočtu Zariadenia pre seniorov SMARAGD Hurbanovo 
Materiál predložila Ing. Gogolová, hlavná účtovníčka ekonomického oddelenia. Písomná 
správa tvorí prílohu zápisnice. 
Do návrhu úpravy rozpočtu je zapracované zvýšenie vlastných príjmov zariadenia a ich 

použitie na investičné aj neinvestičné výdavky. 

 
Uznesenie č. 650/2014-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e  
I. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov SMARAGD  Hurbanovo na rok 2014 podľa 
predloženého návrhu. 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za           10  

                                                                                                                                  proti    0 

            zdržal sa hlasovania   0 

 

f) Predaj - CARISMA 

Materiál predložil Ing. Lovász, zástupca primátorky mesta. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
      Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove svojim uznesením č. 580/2014-MZ, zo dňa 22. 5. 
2014, rozhodlo o odpredaji podielu Mesta Hurbanovo v televíznych káblových rozvodoch 
formou verejnej obchodnej súťaže. Zároveň určilo podmienky, ktoré musia uchádzači vo 
verejnej obchodnej súťaži splniť. Za rozhodujúce kritérium stanovilo najvyššiu ponúknutú 
cenu. 
Na vyhlásenie a vyhodnotenie splnenia podmienok verejnej obchodnej súťaže bola tým 
istým uznesením menovaná komisia v zložení Ing. Karol Lovász, Bc. Štefan Tomaščin, 
Ing. Zoltán Egyházi, Ing. Koloman Cserge, Ing. Margita Rechtorisová, ak. soch. Rozália 
Darázsová. 
Komisia sa zišla celkom dvakrát. 
Na prvom zasadnutí, dňa 2. júna 2014, boli odsúhlasené podmienky verejnej súťaže 
v uvedenom znení. 
1. Navrhovateľ musí byť členom slovenského peeringového centra s vlastným 
autonómnym systémom, a to minimálne 12 mesiacov pred podaním návrhu. 
Splnenie tejto podmienky preukazuje navrhovateľ doložením zmluvy o poskytnutí 
služieb. 
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2. Navrhovateľ musí preukázať, že je prevádzkovateľom služieb digitálnej televízie 
v rámci káblových rozvodov alebo bezdrôtových systémov aj mimo mesta 
Hurbanovo. Navrhovateľ preukáže splnenie tejto podmienky platnými užívateľskými 
zmluvami, rozhodnutím telekomunikačného úradu o pridelení frekvencií na 
poskytovanie služieb retransmisie, alebo zmluvou na užívanie káblového 
distribučného systému v ktorom prevádzkuje služby digitálnej televízie. 
3. Navrhovateľ musí byť prevádzkovateľom služieb internetu a digitálnej televízie 
vo vlastnej réžii v meste Hurbanovo, a to minimálne 12 mesiacov pred podaním 
návrhu. Navrhovateľ predloží licenciu na vysielanie a retransmisiu alebo 
rozhodnutie/licenciu od telekomunikačného úradu, čo oprávňuje navrhovateľa na 
vysielanie/retransmisiu v danej lokalite doložené užívateľskou zmluvou, ktoré 
potvrdzuje, že došlo zo strany navrhovateľa o plnenie v rámci poskytovania služieb 
retransmisie digit. programov. 
4. Navrhovateľ musí mať digitálne a analógové vysielanie/retransmisiu vo vlastnej 
réžii – nesmie sa jednať o preberanie obsahu od iného prevádzkovateľa.  
Žiadame predložiť doklad od dodávateľa, ktorým preukáže, že navrhovateľovi boli dodané 
zariadenia, ktoré slúžia na poskytovanie, úpravu a správu digitálneho televízneho 
signálu. 
5. Navrhovateľ musí mať zabezpečené kódovanie digitálneho televízneho signálu 
a v rámci zákona č. 308 § 20 musí byť schopný dodatočne zabezpečiť programy 
(pin kódom a pod.) alebo iné zložky programovej služby, ktoré môžu narušiť 
fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých, najmä také, ktoré obsahujú 
pornografiu alebo hrubé, neodôvodnené násilie. Je potrebné doložiť prehlásenie 
dodávateľa technológie, že navrhovateľovi bola dodaná technológia, ktorá slúži na 
kódovanie digitálneho signálu vrátane ochrany pin kódom. 
6. Navrhovateľ musí byť schopný zabezpečiť vysielanie mestskej televízie 
v rozvodoch káblovej televízie v analógovej aj digitálnej podobe alebo môže byť 
majetkovo, či personálne prepojený s takýmto vysielateľom. Požadujeme predložiť 
licenciu navrhovateľa alebo majetkovo prepojenej firmy, ktorá je držiteľom na 
digitálne televízne vysielanie. 
7. Navrhovateľ písomne priloží neodvolateľný záväzok, že do kúpnej zmluvy je 
možné zapracovať jeho záruku, že po dobu najmenej 24 mesiacov od podpísania 
zmluvy nezvýši ceny za analógové vysielanie, ak nenastanú zmeny vo vonkajších 
okolnostiach, ktoré ceny ovplyvňujú (DPH, inflácia, zmeny v cenách licencií 
a pod.). 
8. Navrhovateľ pripojí čestné prehlásenie, že prípadné vážne technické nedostatky na 
analógovom príjme, ktorých odstránenie by si vyžiadalo mimoriadne náklady, odstráni 
a prevedie do digitálneho vysielania v termíne do 12 mesiacov od uzavretia zmluvy. 
Taktiež rozšírenie vysielania do mestských častí Hurbanova, kde v súčasnosti nie je 
realizovaný rozvod zabezpečí do 12 mesiacov od doby uzavretia zmluvy. 
9. Navrhovateľ priloží neodvolateľný záväzok, že rešpektuje termín splatnosti 
kúpnej ceny, a to 30 dní odo dňa podpísania zmluvy. 
10. Navrhovateľ preukáže svoju finančnú spôsobilosť nasledujúcimi dokladmi: 
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a) potvrdenie od miestne príslušného správcu dane, že nemá daňové nedoplatky 
b) potvrdenia od sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, že nemá 
nedoplatky na sociálnom a zdravotnom poistení. 
Potvrdenia nesmú byť staršie ako 60 dní pred dobou doručenia. 
Rozhodujúcim kritériom je najvyššia ponúknutá cena. 
Všetky doklady, zmluvy, licencie, rozhodnutia, oprávnenia, potvrdenia, ktorými 
navrhovateľ preukazuje splnenie podmienok podľa bodov 1. – 9., musia byť priložené 
v origináli alebo ako úradne overená kópia. 
Návrhy doručte v zalepenej obálke s označením „Obchodná verejná súťaž – KTR“. 
V obálke musia byť doklady, ktorými preukážete splnenie podmienok účasti.  
Ďalej v osobitne doloženej menšej obálke uvediete Váš návrh na kúpnu cenu. 
V prípade, že niektorý z navrhovateľov nepredloží všetky doklady, bude jeho návrh zo 
súťaže vyradený a obálka s návrhom kúpnej ceny nebude otvorená. Jeho návrh mu bude 
poštou zaslaný späť. 
Lehota na predkladanie návrhov končí 2. júla 2014 o 12.00 hod. Za doručený návrh bude 
považovaný ten, ktorý bude do doby ukončenia lehoty zaevidovaný v podateľni 
Mestského úradu v Hurbanove, Komárňanská č. 91, 947 01 Hurbanovo (kancelária č. 12). 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy. 
O prípadné ďalšie vysvetlenia je možné požiadať písomne do doby ukončenia lehoty na 
predkladanie návrhov na adrese Mestského úradu v Hurbanove. 
Zároveň členovia komisie rozhodli vyzvať Ing. Farkasa, aby dokladmi potvrdil svoj nárok 
na predkupné právo podielu mesta. Počas obdobia do druhého zasadnutia komisie sa za 
týmto účelom uskutočnila viacstranná korešpondencia medzi zamestnancami mestského 
úradu a Ing. Farkasom, resp. ich právnymi zástupcami. Záverom môžeme konštatovať, že 
doklady, ktoré by jednoznačne potvrdzovali nárok menšinového majiteľa na predkupné 
právo neboli do doby druhého zasadnutia komisie predložené. 
Komisia sa zišla na svojom druhom zasadnutí dňa 1. augusta 2014. Hlavným bodom 
zasadnutia bolo vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže. Členovia komisie konštatovali, 
že v termíne určenom na podávanie návrhov bol do podateľne mestského úradu doručený 
jeden návrh. Ďalšie návrhy ani po tomto termíne doručené neboli. 
Po otvorení obálky navrhovateľa komisia zistila, že: 
a) navrhovateľom je Dávid Kondicz – KONFER networks, Ulica Skautov 10, 941 31 
Dvory nad Žitavou, 
b) menovaný navrhovateľ predložil všetky požadované doklady a splnil všetky 
podmienky, ktoré boli vo vyhlásení verejnej obchodnej súťaže požadované, 
c) uvedený navrhovateľ navrhol kúpnu cenu za predmet predaja 10.200,00 € (slovom: 
desaťtisícdvesto Euro), čím je splnená zásada, že pri odpredávaní takých vecí 
z majetku mesta, ktoré majú nulovú zostatkovú hodnotu je uplatňovaná predajná cena 
vo výške najmenej 10 % z nadobúdacej ceny, 
d) navrhovateľ Dávid Kondicz – KONFER networsk je víťazom verejnej obchodnej 
súťaže, keďže splnil všetky podmienky účasti a ponúkol najvyššiu kúpnu cenu 
v súlade s požiadavkami Mesta Hurbanovo. 
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Ing. Lovász navrhol zrušiť pôvodné uznesenie výberového konania a zároveň prijať nové 

uznesenie verejnej súťaže káblových rozvodov. 

Prítomní poslanci mali rôzne názory ohľadne verejnej obchodnej súťaži. 

 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e  
odpredaj 51 % podielu mesta Hurbanovo v televíznych káblových rozvodoch kupujúcemu 
Dávid Kondicz – KONFER networks, ulica Skautov 10, 941 31 Dvory nad Žitavou za 
kúpnu cenu 10.200,00 € (slovom: desaťtisícdvesto Euro) s účinnosťou od 1. 9. 2014. 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:  

Ing.Lovász, Ing.Egyházi, Bc.Németh, Bc.Tomaščin, Žigová  za             5  

Ing.Hegyi, MUDr.Bašternáková, Mgr.Basternáková, Štefánik                                proti    4 

RNDr.Hamranová          zdržal sa hlasovania   1 

 

Tento návrh na uznesenie poslancami MsZ nebol prijatý. 

 
 
Uznesenie č. 651/2014-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
v y h l a s u j e  
odpredaj 51 % podielu mesta Hurbanovo v televíznych káblových rozvodoch v Hurbanove 
formou obchodnej verejnej súťaže podľa podmienok, ktoré boli  určené na zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva dňa 22. 5. 2014. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže dňa 18. 
8. 2014, lehota na predkladanie návrhov končí 18. 9. 2014. Obchodná verejná súťaž bude 
zverejnená na úradnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta a v regionálnych 
novinách Delta a Nitrianske noviny, 
m e n u j e  
komisiu na vyhlásenie a vyhodnotenie splnenia podmienok verejnej obchodnej súťaže v  
zložení   MUDr. Anna Bašternáková,  Ing. Karol Lovász,  Bc. Štefan Tomaščin,  
Ing. Zoltán Egyházi, Ing. Koloman Cserge, Ing. Margita Rechtorisová a akad. soch 
Rozália Darázsová. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za             8  

                                                                                                                                  proti    0 

Ing.Hegyi, Bc.Németh          zdržal sa hlasovania   2 
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Uznesenie č. 652/2014-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
u k l a d á 
vypracovať právnu analýzu podmienok prenájmu 51 % podielu infraštruktúry KTV 
v meste Hurbanovo. 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za             7  

 Bc.Tomaščin                                                                                                             proti    1 

Žigová, Bc.Németh          zdržal sa hlasovania   2 

 

f) Odpredaj pozemku – Reformovaná cirkev 

Materiál predložila Ing. Rechtorisová, vedúca ekonomického oddelenia. Písomná správa 
tvorí prílohu zápisnice. 
     Reformovaná cirkev na Slovensku - Cirkevný zbor Hurbanovo, ul. Komárňanská č. 
136, požiadal svojim listom zo dňa 07. 07. 2014 Mesto Hurbanovo o odpredaj pozemku 
pod stavbou "Zvonica" a pozemku priľahlého, ktoré sa nachádzajú na ul. Novozámocká, 
v katastrálnom území Bohatá. Jedná sa o novovytvorené parcely registra "C" č. 242/2 – 
druh pozemku zastavaná plocha o výmere 9 m2 a parcela registra "C" č. 242/3 - ostatná 
plocha o výmere 24 m2. Parcela registra "C" č. 242/2 - zastavaná plocha predstavuje 
pozemok pod stavbou zvonice o výmere 9 m2 a parcela registra "C" č. 242/3 - je spevnená 
plocha priľahlá zvonici o výmere 24 m2. Stavba zvonice bola zameraná samostatným 
geometrickým plánom. 
Na požiadanie Cirkevného zboru bol vydaný pasport stavby, ako aj rozhodnutie o určení 
súpisného čísla. 
V zmysle § 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
môže Mesto Hurbanovo pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane 
priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so 
stavbou, predať vlastníkovi stavby priamym spôsobom za cenu určenú mestským 
zastupiteľstvom. V zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta 
Hurbanovo, prílohy č. 3, je stanovená jednotková cena takýchto pozemkov vo výške min. 
5,00 €/m2. 
 
Uznesenie č. 653/2014-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í  
v zmysle § 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, s 
odpredajom nehnuteľnosti v k. ú. Bohatá, pozemku parcely registra "C" č. 242/2 zastavaná 
plocha o výmere 9 m2 a pozemku parcely registra "C" č. 242/3 - ostatná plocha o výmere 
24 m2, ktoré bol geometrickým plánom č. 44198108-30/2014 zo dňa 19.6.2014 - oddelené 
z pozemku parcely registra "C" č. 242/1 - ostatná plocha o pôvodnej výmere 1586 m2, 
vedeného v katastri nehnuteľností na LV 907, do vlastníctva žiadateľa t .j. Reformovanej 
cirkvi na Slovenku - Cirkevnému zboru v Hurbanove, so sídlom na adrese ul. 
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Komárňanská č. 136. Jednotková kúpna cena pozemku sa stanovuje v zmysle Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo vo výške 5,00 €/m2. Poplatky 
spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí nadobúdateľ. 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za           10  

                                                                                                                                  proti    0 

             zdržal sa hlasovania   0 
 
 
g) Odpredaj pozemku v rekreačnej zóne Bohatá – Katarína Rechtorisová 
Materiál predložila Ing. Rechtorisová, vedúca ekonomického oddelenia. Písomná správa 
tvorí prílohu zápisnice. 
        Katarína Rechtorisová, bytom Zelený Háj 139, Hurbanovo, požiadala Mesto 
Hurbanovo o odpredaj pozemku v k. ú. Bohatá, parcely registra "C" č. 3260 - druh 
pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 27 m2 a parcely registra "C" č. 3261 - 
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 126 m2. Pozemky sa nachádzajú v 
rekreačnej oblasti pri štrkovisku v mestskej časti Bohatá. Pozemok, parcela registra "C" č. 
3260 je zastavaný stavbou rekreačnej chaty, súpisné č. 3531, ktorá je evidovaná v katastri 
nehnuteľností na liste vlastníctva č. 2453 pre k. ú. Bohatá vo vlastníctve žiadateľky v 
celosti. Pozemok, parcela registra "C" č. 3261 je pozemok priľahlý k stavbe rekreačnej 
chaty a je využívaný ako dvor. 
V zmysle § 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
môže Mesto Hurbanovo pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane 
priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so 
stavbou, predať vlastníkovi stavby priamym spôsobom za cenu určenú mestským 
zastupiteľstvom. 
V zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo, prílohy č. 3, je 
stanovená jednotková cena takýchto pozemkov vo výške min. 5 €/m2. 
 
Uznesenie č. 654/2014-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í  
v zmysle § 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, s 
odpredajom nehnuteľnosti v k. ú. Bohatá vedenej v katastri nehnuteľností na Okresnom 
úrade v Komárne, Katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 2869, a to pozemku, parcely 
registra "C" č. 3260 - druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 27 m2 a 
parcely registra "C" č. 3261 - druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 126 
m2, do vlastníctva vlastníka stavby rekreačnej chaty so súpisným číslom 3531, ktorá je 
evidovaná v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 2453 pre k. ú. Bohatá, t. j. 
žiadateľke Kataríne Rechtorisovej, trvale bytom Zelený Háj č. 139, Hurbanovo. 
Jednotková kúpna cena pozemkov sa stanovuje v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom Mesta Hurbanovo vo výške 5 €/m2. Poplatky spojené s prevodom 
nehnuteľnosti hradí nadobúdateľ. 
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Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za             9  

                                                                                                                                  proti    0 

 Ing.Egyházi                        zdržal sa hlasovania   1 
 
 
h) Odpredaj pozemku – Ing. Ivan Bahorec 
Materiál predložila Ing. Rechtorisová, vedúca ekonomického oddelenia. Písomná správa 
tvorí prílohu zápisnice. 
     Ing. Ivan Bahorec, trvale bytom ul. Práce č. 18, Hurbanovo sa obrátil na Mesto 
Hurbanovo so žiadosťou o odpredaj pozemku v k. ú. Hurbanovo, parcely registra "C" č. 
2531/10 - druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2. Žiadateľ odkúpil 
byt na pozemku parcely registra č. 2531/3 - druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 
ktorého súčasťou bola aj stavba garáže, súpisné číslo 3792. Žiadateľ prejavil záujem kúpiť 
pozemok  pod  stavbou garáže, ktorá je vo vlastníctve Mesta Hurbanovo. 
V zmysle § 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
môže Mesto Hurbanovo pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane 
priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so 
stavbou, predať vlastníkovi stavby priamym spôsobom za cenu určenú mestským 
zastupiteľstvom. 
V zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo, prílohy č. 3, je 
stanovená jednotková cena takýchto pozemkov vo výške min. 5,00€/m2. 
 
Uznesenie č. 655/2014-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í  
v zmysle § 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, s 
odpredajom nehnuteľnosti v k. ú. Hurbanovo, pozemku parcely registra "C" č. 2531/10 
zastavaná plocha o výmere 18 m2, ktorý bol geometrickým plánom č. 44198108-17/2014 
zo dňa 13.3.2014 - oddelený z pozemku parcely registra "C" č. 2531/1 - zastavaná plocha 
o pôvodnej výmere 1896 m2, vedeného v katastri nehnuteľností na LV 2376, do 
vlastníctva Ing. Ivana Bahoreca, trvale bytom ul. Práce č. 18, Hurbanovo. Pozemok 
parcela registra "C" č. 2531/10 zastavaný stavbou garáže so súpisným číslom 3792, ktorá 
je podľa rozhodnutia o určení súpisného čísla vydaného mestom Hurbanovo, vo 
vlastníctve menovanej osoby. Jednotková kúpna cena pozemku sa stanovuje v zmysle 
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo vo výške 5,00 €/m2. 
Poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí nadobúdateľ. 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za             9  

                                                                                                                                  proti    0 

 Ing.Egyházi                        zdržal sa hlasovania   1 
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K bodu 9 – D i s k u s i a  

 V rámci diskusie pán Fodor z Hurbanova požiadal o slovo a predostrel svoju 
sťažnosť na nezákonný postup mesta pri odstraňovaní nepovolenej stavby na ul. Kostolnej 
a poukázal na nevymáhané pohľadávky mesta voči Róbertovi Lakatošovi. 

Ing. Lovász pozval obyvateľov mesta a prítomných poslancov na slávnosť 70. 
výročia SNP uskutočneného dňa 29. 8. 2014 a na sviatok svätého Štefana dňa 24. 8. 2014 
do parku pri CVČ, kde bude posvätenie nového chleba.   

 

K bodu 10 – 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 

35. zasadnutie mestského zastupiteľstva.  

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

 
 
 
 
Overovatelia: Ing. Zoltán  E g y h á z i  

 

Ing. Zoltán  H e g y i   

 
 


