
Zápisnica 
 

z mimoriadneho zasadnutia komisie podnikateľskej, výstavby, regionálneho rozvoja 

a životného prostredia pri Mestskom zastupiteľstve v Hurbanove, konaného dňa 

29.05.2013 

________________________________________________________________________________________________________ 
 
Prítomní: 
Bc. Štefan Tomaščin, predseda 
Ladislav Tóth, člen 
Ing. Anna Hegyiová, členka 
Ing. Ildikó Rigóová, členka 
Viola Zahorecová, členka 
 
Program rokovania: 

 
1. Otvorenie 
2. Prerokovanie žiadosti o zakúpenie skiagrafického kompletu (RTG prístroj) 
3. Použitie rezervného fondu  
4. Diskusia 
 
K bodu 1 
 
       Zasadnutie komisie zahájil Bc. Štefan Tomaščin, predseda komisie, ktorý privítal  
prítomných členov komisie a oboznámil ich s programom rokovania, ktoré bolo zvolané 
vzhľadom na konanie mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva.  
 
K bodu 2 

 
      Hlavným bodom programu bola žiadosť o zakúpenie skiagrafického kompletu (RTG 
prístroj) pre Mestské zdravotné stredisko v Hurbanove, nakoľko sa doteraz používaný RTG 
prístroj pokazil a nie sú dostupné náhradné diely na jeho opravu. 
 
Na základe prieskumu výšky ceny nového zariadenia bolo zistené, že najnižšia cena vrátane 
DPH je vo výške 47.850,- € za predpokladu platby formou leasingu. Pri 35 %-nej akontácii, 
t.j. 16.747,50 € by mesačné splátky aj s poistením majetku predstavovali 968,73 € po dobu  
36 mesiacov. 
 
Návrh na uznesenie je predložený v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
Schvaľuje 
1. nákup skiagrafického kompletu (RTG prístroj) formou leasingu na tri roky, pričom 
akontácia predstavuje 35 % z nákupnej ceny, 
2. prevod zakúpeného skiagrafického kompletu do majetku Mestského zdravotného strediska 
Hurbanovo. 
 
Komisia neschvaľuje zakúpenie prístroja  a doporučuje Mestskému zastupiteľstvu 
v Hurbanove: 
 



Na zakúpenie RTG zariadenia vypísať verejné obstarávanie riaditeľkou Mestského zdravotné 
strediska Hurbanovo, resp. spoločnosťou, ktorá požaduje jeho nákup.  
 
K bodu 3 
 
Návrh na použitie rezervného fondu 
 
Komisia doporučuje Mestskému zastupiteľstvu v Hurbanove schváliť: 
a) nákup služobného vozidla vo výške 25.000,- € -  
c) zostávajúcu časť ponechať na vykrytie rozdielov medzi príjmami a výdavkami v roku 2013 
 
nedoporučuje schváliť: 
b) nákup skiagrafického kompletu formou leasingu. 
 
 
        Nakoľko boli prerokované všetky body programu a nikto z prítomných členov sa 
nezapojil do ďalšej diskusie, Bc. Tomaščin, predseda komisie poďakoval za účasť a ukončil 
rokovanie komisie. 
 
 
 
V Hurbanove dňa 29.05.2013 
Zapísala: V. Zahorecová 


