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Z á p i s n i c a 

 

z 29.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,  

ktoré sa konalo dňa 13. 11. 2013 
 

 

Rokovanie 29. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Hurbanove zahájila  JUDr. 
Margita Zemková,  primátorka  mesta za účasti 10 poslancov (prezenčná listina je 
prílohou tejto zápisnice).  
 
Neprítomná - ospravedlnená:  MUDr. Anna Bašternáková 
       
Ďalší prítomní: Ing. Edita Gogolová, vedúca finančného oddelenia MsÚ 
                         Ing. Zoltán Veres, vedúci správneho oddelenia MsÚ 
                         Ing. Koloman Cserge, hlavný kontrolór mesta 
                         

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. Návrh II. zmeny rozpočtu Mesta Hurbanovo a organizácií v zriaďovateľskej    
      pôsobnosti mesta za rok 2013 
  5. Návrh na vyradenie majetku z majetku Mesta Hurbanovo 
  6. Rôzne 
  7. Diskusia 
  8. Záver 
 
JUDr. Margita Zemková, primátorka mesta žiadala do bodu rôzne doplniť nasledujúce 
materiály: 
- Oznámenie Slovenskej ústrednej hvezdárne 
- Stanovisko Mesta Hurbanovo k výstavbe cesty I/64 Komárno – hranica – Nitra –     
  Hlohovec – D1 
- Žiadosť komisie verejného poriadku a dopravy pri MZ – riešenie dopravného značenia 
  v meste Hurbanovo 
 
MsZ  hlasovaním jednomyseľne rozhodlo o rozšírení programu rokovania o tieto body. 
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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            

RNDr. Mária  H a m r a n o v á 
Ing. Zoltán  H e g y i 

 
Mandátová komisia:                        Ján  Š t e f á n i k 

Mgr. Ildikó  B a s t e r n á k o v á 
Bc. Štefan  T o m a š č i n 

 
Zapisovateľka:                                         Silvia   F e j e s o v á 

 
Overovatelia:                        Bc. Ladislav  N é m e t h 

Mikuláš  K a š í k 

       
       Program rokovania 29. zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 13. 11. 2013 bol 

poslancami mestského zastupiteľstva schválený. 

 

K bodu 2 – Interpelácia 

       V rámci interpelácie Bc. Tomaščin uviedol, že podľa jeho vedomia sa na Mestskom 
úrade v Hurbanove nachádza viacero občanmi podaných sťažností a petícií, ktoré nie sú do 
súčasnej doby vyriešené. 
Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia odpovedal, že viacero sporov je možno riešiť len 
súdnou cestou, Mesto rieši sťažnosti len vo vlastnej kompetencií. Existuje možnosť riešiť 
aj službu mediátora, ktorá je spoplatnená a pohybuje sa od 100 €. 
Poslankyňa Žigová opäť pripomenula, že mnohí občania sa sťažujú na úroveň vysielania 
TV Carisma. 
RNDr. Hamranová sa pýtala na harmonogram prác vybudovania kanalizácie, 
- prosila osadiť smetnú nádobu vedľa autobusovej zastávky oproti CBA smerom na Svätý   
  Peter, 
- upozornila na neporiadok okolo budovy bývalej pôrodnice v Hurbanove, ktorá je   
  v dezolátnom stave a bolo by vhodné udržiavať čistotu jeho okolia, 
- pýtala sa na opravu prístupového chodníka do mestskej knižnice a na plánovanú výsadbu   
  stromov, 
- žiadala materiály MZ preposlať  členom komisií a zverejniť ich aj pre širokú verejnosť, 
- informovala o verejných zhromaždeniach, pýtala sa na riešenie odznených pripomienok. 
Primátorka mesta, JUDr. Zemková odpovedala, že každý druhý utorok je kontrolný deň, 
výstavba kanalizácie pokračuje podľa harmonogramu. 
Smetná nádoba pri autobusovej zastávke sa dorieši, okolie bývalej pôrodnice sa vyčistilo 
na jar, vstup do mestskej knižnice sa opraví postupne, práce sú objednané. 
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Vo výsadbe ďalších stromov sa bude pokračovať na jar. 
Zverejnenie materiálov MZ tiež bude doriešené. 
Ing. Lovász, zástupca primátorky dodal, že plnenie pripomienok z mestských 
zhromaždení sa postupne rieši, verejnosť bude o nich informovaná. 
 
K bodu 3 
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 

Na 28. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, konaného dňa  19.  
septembra  2013  boli  prijaté uznesenia od čísla  463/2013-MZ  do 483/2013-MZ. 
Ukladaciu časť malo uznesenie  č. 470,  472,  476/2013 – MZ. 
 
      V  uznesení  č. 470/2013  Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove žiadalo primátorku 
mesta Hurbanovo, aby: 
1. dielčie inventarizačné komisie   
a) vypracovali návrhy na vyradenie majetku z majetku mesta a odovzdali ich najneskôr do 
15. 10. 2013 ústrednej inventarizačnej komisii,  
b) vykonali riadnu ročnú inventarizáciu majetku k 31. 12. 2013 v súlade so zákonom o 
účtovníctve a spracované materiály odovzdali ústrednej inventarizačnej komisii najneskôr 
do 20. 1. 2014,  
2. ústredná inventarizačná komisia predložila mestskému zastupiteľstvu správu o ročnej  
inventarizácii vykonanej k 31. 12. 2013 v rámci záverečného účtu mesta. 
 

V  uznesení  č. 472/2013  Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove žiadalo primátorku 
mesta Hurbanovo, aby zabezpečila, že do 31. 12. 2013 budú zrušené nasledovné 
Všeobecne záväzné nariadenia mesta Hurbanovo:  VZN č. 60 o dani za nevýherné hracie 
automaty, VZN č. 53 o umiestňovaní volebných plagátov v predvolebnej kampani vo 
voľbách do Európskeho parlamentu, VZN č. 45 o pohrebiskách a prevádzkovom poriadku 
mestských cintorínov, VZN č. 75 o dani za užívanie verejného priestranstva, VZN č. 50 o 
miestnych poplatkoch – úplné znenie s dodatkami, 
p o v e r u j e 
komisiu o ochrane verejného záujmu na vyhodnotenie pripomienok podaných k návrhu 
Všeobecne záväzných nariadení mesta podľa zákona o obecnom zriadení. 
Táto úloha ešte nie je splnená. 
 

V  uznesení  č. 476/2013  Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove žiadalo primátorku  
mesta, aby po uplynutí lehoty zverejnenia  podpísala  zmluvu o nájme dotknutého 
pozemku  so zhotoviteľom  stavby „Hurbanovo – rozšírenie kanalizácie, stoky D, E, F, G, 
H, J“, ktorým je spoločnosť VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a. s. so sídlom 
Röntgenova 26, Bratislava za účelom dočasného uskladnenia výkopovej zeminy počas 
realizácie stavby v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva č. 166/2011-MZ zo dňa 
24. 11. 2011.    Úloha je splnená. 
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K bodu 4 
Návrh II. zmeny rozpočtu Mesta Hurbanovo a organizácií v zriaďovateľskej   
pôsobnosti mesta za rok 2013 
Materiál predložila Ing. Gogolová, vedúca finančného oddelenia. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
Predložený návrh zmeny rozpočtu obsahuje: 
zníženie príjmových a výdavkových položiek týkajúcich sa výstavby kanalizačnej siete na 
území mesta, nakoľko výstavba bola zahájená až v jesenných mesiacoch tohto roka a teda 
realizácia prác a ich financovanie sa posúva do ďalšieho roka. Ďalej sú do rozpočtu 
zapracované zmeny výšky štátnych dotácií v oblasti školstva v závislosti od počtu žiakov 
k 1. septembru, ako aj zvýšenie rozpočtovaných výdavkov na kúpu nehnuteľného majetku, 
výsadbu stromov, výdavky v  oblasti údržby budov a stavieb vo vlastníctve mesta (napr. 
na opravu chodníka v cintoríne v mestskej časti Vék, údržbu budovy kultúrneho domu 
v Bohatej) a pod. 
Okrem uvedených, rozpočet obsahuje aj zníženie vybraných výdavkových položiek 
v snahe naplniť požiadavky Memoranda o šetrení. Po zapracovaní všetkých úprav 
rozpočet bude naďalej prebytkový, celková výška prebytku činí: 165 140 €. 

V rámci uvedeného bodu rokovania sú predložené aj zmeny rozpočtov jednotlivých 
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Ich návrhy zmien sú vypracované 
v súlade s rozpočtom mesta.  

 
Dotazy k návrhu II. zmeny rozpočtu mali: Žigová, Ing. Hegyi, Ing. Egyházi a RNDr. 

Hamranová. 

 

Uznesenie č. 484/2013-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
s c h v a ľ u j e 
II. zmenu rozpočtu mesta na rok 2013 podľa predloženého návrhu. 
 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za            8  

                                                                                                                                  proti   0 

RNDr.Hamranová, Ing.Hegyi  zdržal sa hlasovania  2 

 

 
- Základná škola, Nám. Konkolyho-Thege č. 2, Hurbanovo 
Uznesenie č. 485/2013-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
s c h v a ľ u j e 
II. zmenu rozpočtu Základnej školy, Nám. Konkolyho – Thege č. 2, Hurbanovo na rok 
2013 podľa predloženého návrhu. 
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Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za            8  

                                                                                                                                  proti   0 

RNDr.Hamranová, Ing.Hegyi  zdržal sa hlasovania  2 

 
- ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho s VJM, Športová č. 7, Hurbanovo 
Uznesenie č. 486/2013-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
s c h v a ľ u j e 
II. zmenu rozpočtu Základnej školy s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím 
jazykom maďarským – Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda, Ul. športová č. 7, Hurbanovo 
na rok 2013 podľa predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za            8  

                                                                                                                                  proti   0 

RNDr.Hamranová, Ing.Hegyi  zdržal sa hlasovania  2 

 
- Základná umelecká škola, Komárňanská č. 116, Hurbanovo 
Uznesenie č. 487/2013-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
s c h v a ľ u j e 
II. zmenu rozpočtu Základnej umeleckej školy, Komárňanská č. 116, Hurbanovo na rok 
2013 podľa predloženého návrhu. 
 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za            8  

                                                                                                                                  proti   0 

RNDr.Hamranová, Ing.Hegyi                                                                                  zdržal sa hlasovania  2 

 

- Zariadenie pre seniorov SMARAGD, Sládkovičova č. 30, Hurbanovo 
Uznesenie č. 488/2013-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
s c h v a ľ u j e 
II. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Smaragd, Sládkovičova č. 30, Hurbanovo na 
rok 2013 podľa predloženého návrhu. 
 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za           10  

                                                                                                                                  proti   0 

    zdržal sa hlasovania  0 

 

- Mestské zdravotné stredisko, Komárňanská č. 104, Hurbanovo 
Uznesenie č. 489/2013-MZ 
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Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
s c h v a ľ u j e 
I. zmenu rozpočtu Mestského zdravotného strediska Hurbanovo, so sídlom Komárňanská  
č. 104, Hurbanovo na rok 2013 podľa predloženého návrhu. 
 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za           10  

                                                                                                                                  proti   0 

    zdržal sa hlasovania  0 

 
 
- Kultúrne stredisko MKT, Konkolyho  č. 1, Hurbanovo 
Uznesenie č. 490/2013-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
s c h v a ľ u j e 
I.  zmenu  rozpočtu  Kultúrneho strediska Miklósa  Konkoly – Thege  Hurbanovo  -   
Konkoly – Thege  Miklós  Művelődési  Központ,  Konkolyho  č. 1  na  rok  2013  
podľa predloženého návrhu. 
 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za            9  

                                                                                                                                  proti   0 

Ing.Hegyi                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  1 

 
K bodu 5 
Návrh na vyradenie majetku z majetku Mesta Hurbanovo 
Materiál predložila Ing. Gogolová, vedúca finančného oddelenia. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
Predložený návrh je spracovaný na základe návrhov jednotlivých dielčich 

inventarizačných komisií a ich obsah je k nahliadnutiu na MsÚ Hurbanovo. 

 
Uznesenie č. 491/2013-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
s ú h l a s í 
1. s vyradením majetku podľa predloženého návrhu, 
2. s odpredajom použiteľného majetku minimálne za cenu 10 % z nadobúdacej hodnoty   
    majetku, 
3. s likvidáciou neupotrebiteľného a nepredajného majetku, 
4. s odpísaním pohľadávok a záväzkov v súlade s predloženým návrhom. 
 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za            8  

                                                                                                                                  proti   0 

RNDr.Hamranová, Ing.Egyházi                                                                                zdržal sa hlasovania  2 
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K bodu 6 

R ô z n e 
a) Správa z následnej finančnej kontroly v Centre voľného času, Novozámocká 10, 
Hurbanovo 
Materiál predložil Ing. Cserge, hlavný kontrolór mesta. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 

Kontrola v CVČ Hurbanovo bola vykonaná na základe plánu kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra mesta Hurbanovo na 1. polrok 2013. 
Účelom kontroly bolo overiť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri 
hospodárení s verejnými prostriedkami a plnenie povinností pri hospodárení a nakladaní 
s majetkom územnej samosprávy. 
Kontrolované obdobie: hosp. rok 2012, školský rok 2012/2013 
Predmetom kontroly bolo: 
- rozpočet a jeho plnenie, 
-dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými 
prostriedkami a nakladaní s majetkom, 
- úväzky pedagogických zamestnancov. 
Kontrola bola vykonaná a predkladá sa na základe nasledovných platných právnych 
predpisov: 
· zákon č. 583/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 
· zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 
· zákon č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov 
· zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ v znení neskorších   
  predpisov 
· zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení   
  neskorších predpisov 
· zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl a školských zariadení v znení   
  neskorších predpisov 
· zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 
· zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 
· Nariadenie vlády SR č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej 
činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov 
· Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom 
stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku 
odbornej praxe 
· VZN mesta č. 89 o určení výšky finančných prostriedkov na dieťa materskej školy, 
žiaka základnej umeleckej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta účinné od 01.01.2012 do 31.12.2012. 
· VZN mesta č. 92 o poplatkoch v školstve a v znení dodatku č. 1 k VZN mesta č. 92 
o poplatkoch v školstve, účinného od 26.10.2012 
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Uznesenie č. 492/2013-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
p r e r o k o v a l o 
správu z následnej finančnej kontroly v Centre voľného času (CVČ), Ul. novozámocká  
č. 10, Hurbanovo, 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
správu a opatrenia na odstránenia nedostatkov zistených kontrolou, 
u k l a d á 
hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu plnenia opatrení k 31. 12. 2013. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za           10  

                                                                                                                                  proti   0 

  zdržal sa hlasovania  0 
 

b) Správa z následnej finančnej kontroly stavu vymáhania pohľadávok Mesta 
Hurbanovo 
Materiál predložil Ing. Cserge, hlavný kontrolór mesta. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 

V zmysle ustanovení zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom 
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení zmien a doplnkov a na základe plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 
2013 som vykonal následnú finančnú kontrolu zameranú na príjmovú časť rozpočtu mesta 
– pohľadávky. 
Účelom kontroly bolo overiť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri 
hospodárení s verejnými prostriedkami a plnenie povinností pri hospodárení a nakladaní 
s majetkom územnej samosprávy. 
Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad Hurbanovo. 
Kontrolované obdobie: r. 2003 až 2012 
Predmetom kontroly bolo: 
- zistenie reálneho stavu uplatňovania a vymáhania pohľadávok mesta voči dlžníkom, 
- preveriť dodržiavanie interných predpisov vo väzbe na stav a úroveň vymáhania 
pohľadávok, 
- dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými 
prostriedkami a nakladaní s majetkom. 
Úvodom je potrebné uviesť že pohľadávky obce voči iným subjektom (dlžníkom) 
predstavujú z hľadiska zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí majetkové právo obce, 
ktoré tvorí súčasť majetku obce. Vyplýva to z § 1 ods. 2 zákona o majetku obcí, ktorý 
definuje majetok obce nasledovne: „Majetok obce tvoria nehnuteľné veci a hnuteľné 
veci vrátane finančných prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré 
sú vo vlastníctve obce podľa tohto zákona alebo ktoré nadobudne obec do vlastníctva 
prechodom z majetku Slovenskej republiky na základe tohto zákona alebo osobitného 
predpisu, alebo vlastnou činnosťou.“ 
Základný rámec hospodárenia obce s pohľadávkami obce voči dlžníkom je daný § 7 ods. 



 
Zápisnica z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 

konaného dňa 13. 11. 2013 
- 9 - 

1 a 2 zákona o majetku obcí, v zmysle ktorého orgány obce a organizácie sú povinné 
hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby 
životného prostredia. Rovnako sú orgány obce a organizácie povinné zveľaďovať, chrániť 
a zhodnocovať majetok obce, a za týmto účelom sú povinné najmä: 
a. udržiavať a užívať majetok, 
b. chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím, 
c. používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného 
uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými 
orgánmi, 
d. viesť majetok v účtovníctve podľa osobitného predpisu 
Nakoľko zásady hospodárenia s majetkom obce ustanovené v § 7 zákona o majetku obcí 
majú za jeden z cieľov zabezpečiť, aby sa majetok obce nezmenšoval, obec je nielen 
povinná vymáhať pohľadávku voči dlžníkovi, ale ju aj zabezpečiť niektorým zo 
zabezpečovacích inštitútov, napr. záložné právo, prípadne včasne ju uplatniť žalobou na 
súde ak dlžník dobrovoľne nesplní svoj dlh. Povinnosť obce uplatňovať a vymáhať 
pohľadávku voči dlžníkovi však nie je absolútna, ale v súlade s § 10 zákona o majetku 
obcí. Obec môže upustiť od vymáhania pohľadávky (odpustiť dlh alebo jeho časť) za 
podmienky, že dôvody pre trvalé alebo dočasné upustenie určí v zásadách 
hospodárenia s majetkom obce. 
Z dikcie § 10 zákona o majetku obci vyplýva, že obec (obecné zastupiteľstvo) môže v 
zásadách hospodárenia s majetkom obce ustanoviť pozitívnym výpočtom podmienky 
pre trvalé alebo dočasné upustenie od vymáhania pohľadávky. Trvalé upustenie od 
vymáhania pohľadávky spôsobí zánik majetkového práva obce t. j. zmenšenie majetku 
obce. Naproti tomu dočasné upustenie od vymáhania pohľadávky krátkodobo znemožní 
postup obce smerujúci k vymáhaniu pohľadávky voči dlžníkovi, a to napríklad uplatnením 
pohľadávky na súde, pričom nárok obce na zaplatenie pohľadávky nezanikne. 
Zákon o majetku obcí však ďalej neupravuje, aké dôvody sú kvalifikované na upustenie 
od vymáhania pohľadávky, a preto je v právomoci obci určiť tieto dôvody na základe 
vlastného uváženia. Malo by ísť predovšetkým o dôvody, ktoré spočívajú napr. v 
nepriaznivých sociálnych pomeroch dlžníka, v smrti alebo zániku dlžníka, v zjavnej 
nevymožiteľnosti pohľadávky, v preklúzii alebo v premlčaní pohľadávky. Splnenie 
podmienok na upustenie od vymáhania pohľadávky vyhodnocuje výlučne obec, prípadne 
orgán obce splnomocnený v zásadách hospodárenia s majetkom obce. 
 
Ing. Egyházi žiadal vypracovať súpis a spôsob vymáhania pohľadávok. 
 
Uznesenie č. 493/2013-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
p r e r o k o v a l o 
správu z následnej finančnej kontroly stavu vymáhania pohľadávok Mesta Hurbanovo, 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
správu a opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou, 
ž i a d a 
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primátorku mesta Hurbanovo o zabezpečenie a realizáciu návrhu na ďalší postup 
nakladania s pohľadávkami v rozsahu bodov 1. až 8. 
 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za           10  

                                                                                                                                  proti   0 

  zdržal sa hlasovania  0 
 
 

c) Žiadosť o dlhodobý prenájom – Oto Bršel, Boto enviro 
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 

Firma Boto Enviro so sídlom Nitrianska 113, Nové Zámky prejavila záujem 
o nájom pozemku v priemyselnom parku v Hurbanove s možnosťou jeho odkúpenia v 
budúcnosti. 
Firma sa zaoberá s výrobou a distribúciou kotlov. V rokoch 2014, 2015 by chcela rozšíriť 
výrobu a výrobnú halu by chcela vybudovať v našom priemyselnom parku so zámerom 
zamestnať 10 až 30 osôb. 
Mesto Hurbanovo má v priemyselnom parku v k. ú. Bohatá voľné pozemky, parcely 
registra "C" č. 3578, 3579 a 3580 s celkovou výmerou 16035 m2. Firma Boto Enviro má 
záujem o nájom všetkých voľných pozemkov. Výška nájomného v predmetnej lokalite je 
podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo 0,116 €/m2 na rok 
(článok IV, ods. 4, písm. b), ktoré nájomné je stanovené podľa Zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku, kód projektu 11110200085, uzatvorenej dňa 7. 5. 
2008 so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a má byť platné 
do roku 2024. 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove vo svojom uznesení č. 599/2010-MZ zo dňa 18. 2. 
2010 rozhodlo, že prenájom pozemkov v priemyselnom parku v Hurbanove sa považuje za 
prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. 
 
Uznesenie č. 494/2013-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
p o t v r d z u j e  
uznesenie mestského zastupiteľstva č. 599/2010-MZ zo dňa 18. 2. 2010 s odôvodnením, 
že sa jedná o obsadenie pozemkov v priemyselnom parku. Žiadateľ: firma Boto Enviro 
využitím pozemkov na výstavbu priemyselného areálu a vytvorením nových pracovných 
miest prispeje k plneniu indikátorov, ku ktorým sa Mesto Hurbanovo zaviazalo podľa 
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, kód projektu 11110200085, 
uzatvorenej dňa 7. 5. 2008, 
s ú h l a s í  
so zverejnením zámeru Mesta Hurbanovo prenajať pozemky v k. ú. Bohatá nachádzajúce 
sa v priemyselnom parku v Hurbanove, vedené na liste vlastníctva č. 2869, a to parcelu 
registra "C" č. 3578 - ostatná plocha o výmere 8 000 m2, parcelu registra "C" č. 3579 -
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ostatná plocha o výmere 3 000 m2 a parcelu registra "C" č. 3580 - ostatná plocha o výmere 
5035 m2 firme Boto Enviro so sídlom Nitrianska 113, Nové Zámky za účelom 
vybudovania priemyselného areálu v súlade s § 9a, ods. 9, písm. e) zákona č. 138/1991 o 
majetku obcí v platnom znení na úradnej tabuli a webovej stránke Mesta Hurbanovo. 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za           10  

                                                                                                                                  proti   0 

  zdržal sa hlasovania  0 
 
d) Prenájom pozemku pre predajný stánok – Vojtech Lévai-Lebeco 
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 

Firma Vojtech Lévai - Lebeco s miestom podnikania Remeselnícka 4, Kolárovo sa 
listom zo dňa 24. 9. 2013 obrátila na Mesto Hurbanovo so záujmom o prenájom pozemku 
pre predajný stánok pekárenských výrobkov pri hlavnej autobusovej stanici v Hurbanove. 
Jedná sa o plochu 5 m x 6m = 30m2 (pozemok pod predajným stánkom "typu mester faház 
OT' + manipulačná plocha) z pozemku v k. ú. Hurbanovo, parcely registra "C" č. 2124/1 
vo vlastníctve Mesta Hurbanovo. 
Mestský úrad preskúmal možnosť umiestnenia predajných stánkov v predmetnej lokalite 
pri autobusovej stanici. Na pozemku, parcele č. 2124/1 pri chodníku je voľná plocha pre 3 
až 5 predajných stánkov. 
Mestský úrad predkladá pred Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove návrh na povolenie 
umiestnenia predajných stánkov uvedeného typu v počte 3 až S kusov na plochách po 30 
m2 v lokalite hlavnej autobusovej stanici v Hurbanove, pozemku v k. ú. Hurbanovo, 
parcele registra "C" č. 2124/1 s podmienkou, že majitelia predajných stánkov zabezpečia 
príslušné povolenia podľa stavebného zákona. Pozemky pod predajnými stánkami sa budú 
prenajímať na základe obchodnej verejnej súťaže s dobou nájmu 5 rokov, pričom v 
nájomných zmluvách bude dohodnutá možnosť výpovede zo strany prenajímateľa s 
výpovednou lehotou 1 mesiac v prípade, že Mesto Hurbanovo začne s výstavbou budovy 
autobusovej stanice podľa pôvodného zámeru. 
 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s ú h l a s í  

1. s umiestnením predajných stánkov typu "mester faház 07" v počte 3 až 5 kusov na 
pozemku určeného na výstavbu autobusovej stanice, parcele registra "C" č. 2124/1 v k. ú. 
Hurbanovo,  
2. s vyhlásením obchodnej verejnej súťaže o nájme pozemkov o rozlohe po 30 m2 z 
pozemku v k. ú. Hurbanovo, parcely registra "C" č. 2124/1 za účelom umiestnenia a 
prevádzkovania predajných stánkov typu mester faház 07" s podmienkou, že majitelia 
predajných stánkov zabezpečia príslušné povolenia podľa stavebného zákona. Doba nájmu 
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5 rokov. Výkričná cena sa stanoví podľa platných Zásad hospodárenia a nakladania s 
majetkom Mesta Hurbanovo - prílohy č. 1, bod 2, písm. a) vo výške 8,30 €/m2 za rok. V 
nájomných zmluvách bude dohodnutá možnosť výpovede zo strany prenajímateľa s 
výpovednou lehotou 1 mesiac v prípade, že Mesto Hurbanovo začne s výstavbou budovy 
autobusovej stanice podľa pôvodného zámeru. Nájomca je povinný po skončení nájmu 
zabezpečiť odstránenie všetkých stavebných konštrukcií z pozemku, ktoré so zriadením 
objektu súvisia. 
Následnej diskusie sa zúčastnili: Bc. Tomaščin, Žigová, Mgr. Basternáková, Ing. Hegyi. 
 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za            0  

 Ing.Egyházi, Bc.Németh, Mgr.Basternáková, Kašík,                                               proti   7 
Bc.Tomaščin, RNDr.Hamranová, Źigová 

Ing.Hegyi, Štefánik, Ing.Lovász                                                                                 zdržal sa hlasovania  3 

 
Tento návrh na uznesenie poslancami MsZ nebol prijatý. 

 
e) Nájom pozemku v priemyselnom parku 
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 

Mesto Hurbanovo v súvislosti s výstavbou okružnej cesty okolo priemyselného 
parku, ktorá v určitej časti má prechádzať cez areálu závodu Nuritech, potrebuje 
k stavebnému povoleniu uzatvoriť zmluvu o dlhodobom nájme pozemku o výmere cca 
850 m2 z pozemku v k. ú. Bohatá, parcely č. 3586 vedeného na liste vlastníctva č. 3044 vo 
vlastníctva spoločnosti Nuritech SK, s. r. o. (viď priloženú mapu) s možnosťou odkúpenia 
pozemku oddeleného geometrickým plánom po dokončení výstavby.  
Za uvedeným účelom boli uskutočnené osobné jednania s predstaviteľmi spoločnosti 
Nuritech SK, s. r. o. so sídlom Novozámocká 157, Hurbanovo, na ktorých bol Mestu 
Hurbanovo prisľúbený súhlas zo strany vlastníka pozemku k uzatvoreniu zmluvy o 
dlhodobom nájme pozemku za nájomné 1 € ročne s prednostným právom na odkúpenie 
pozemku po dokončení výstavby za cenu rovnajúcu sa všeobecnej hodnote pozemku 
stanovenej znaleckým posudkom. 
 
Uznesenie č. 495/2013-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
s ú h l a s í  
s uzatvorením zmluvy o dlhodobom nájme pozemku o výmere 850 m2 z pozemku v k. ú. 
Bohatá, parcely registra "C" č. 3586 - ostatné plochy o výmere 15 137 m2 vedenej na LV 
č. 3044 medzi prenajímateľom Nuritech SK, s. r. o. so sídlom Novozámocká 157, 
Hurbanovo a nájomcom Mesto Hurbanovo s dobou nájmu 30 rokov za symbolické 
nájomné 1€ ročne za celú prenajatú výmeru pozemku s prednostným právom na odkúpenie 
pozemku, ktorého presná výmera sa určí geometrickým plánom po dokončení výstavby 
okružnej cesty okolo priemyselného parku v mestskej časti Bohatá za kúpnu cenu 
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rovnajúcu sa všeobecnej hodnote pozemku stanovenej znaleckým posudkom podľa 
právnych predpisov platných v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za            9  

                                                                                                                                  proti   0 

Ing.Egyházi                                                                                                               zdržal sa hlasovania  1 

 
 
f) Odpredaj pozemku v mestskej časti Konkoľ 
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 

Na mestskom úrade sa viacerí záujemcovia informovali o možnosti odkúpenia 
pozemku v k. ú. Hurbanovo, v mestskej časti Konkoľ, parcely registra "C" č. 3479/1 - 
ostatná plocha o výmere 3740 m2 vedenej v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 
2376. Vzhľadom na bonitné vlastnosti a súčasný stav pozemku nie je záujem o jeho nájom 
na poľnohospodárske účely, keďže jeho vyčistenie a zúrodnenie by si vyžiadali značné 
finančné prostriedky, ktorých návratnosť je dlhodobá. Preto mestský úrad odporúča 
pristúpiť k odpredaju tohto nevyužitého pozemku, a to formou dražby s výkričnou cenou 
stanovenou na základe znaleckého posudku + príslušné administratívne náklady. 
 
Uznesenie č. 496/2013-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
s ú h l a s í  
s odpredajom nehnuteľnosti v k. ú. Hurbanovo vedenej v katastri nehnuteľností na liste 
vlastníctva č. 2376, pozemku, parcely registra "C" č. 3479/1 - ostatná plocha o výmere 3 
740 m2 formou verejnej súťaže v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
platnom znení a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta 
Hurbanovo. Vyvolávacia cena sa stanoví na základe znaleckého posudku + príslušné 
administratívne náklady. 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za            7  

 Ing.Egyházi                                                                                                              proti   1 

RNDr.Hamranová, Ing.Hegyi                                                                                   zdržal sa hlasovania  2 

 
 
g) Udelenie súhlasu s uložením optických káblov – KONFER networks 
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 

Firma Dávid Kondicz - KONFER networks so sídlom UL Skautov 10, Dvory nad 
Žitavou listom zo dňa 15. 10. 2013 požiadala Mesto Hurbanovo o udelenie súhlasu 
s uložením optických káblov - v zemi na mestských pozemkoch pre stavbu "Vybudovanie 
optickej siete na poskytovanie širokopásmových služieb FTTB Hurbanovo".  
Jedná sa o pozemky v k. ú. Bohatá vedené na LV č. 907 a pozemky v k. ú. Hurbanovo 
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vedené na LV č. 2376 podľa priloženej prílohy. Projektovaná trasa prechádza cez ulice 
Sládkovičova, Novozámocká, 1. Mája, Železničná, Nová, Malá, Z. Nejedlého, 
Komenského, Á. Fesztyho, Krátka. 
Vybudovaním optickej siete sa zabezpečí možnosť poskytovania nových 
telekomunikačných a dátových služieb v meste. Trasa multirúr má byť vedená prevažne vo 
voľnom teréne, alebo asfaltových, resp. betónových chodníkoch. 
Následnej diskusie sa zúčastnili: Bc. Németh, Ing. Hegyi, Mgr. Basternáková, Bc. 
Tomaščin, Ing. Egyházi. 
 
Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
u d e ľ u j e  s ú h l a s  
firme Dávid Kondicz - KONFER networks so sídlom ul. Skautov 10, Dvory nad Žitavou s 
uložením optických káblov na mestských pozemkoch v k. Ú. Bohatá a k. Ú. Hurbanovo 
uvedených v priloženej prílohe podľa predloženej projektovej dokumentácie. 
 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:  

Bc.Tomaščin, Kašík, Ing.Lovász, Žigová, Štefánik za            5  

RNDr.Hamranová                                                                                                     proti   1 

Ing.Egyházi, Mgr.Basternáková, Ing.Hegyi, Bc.Németh  zdržal sa hlasovania  4 

 
Tento návrh na uznesenie poslancami MsZ nebol prijatý. 

 
h) Zníženie nájomného – Andrea Janíková 
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 

Andrea Janíková s miestom podnikania Martovce 53 listom zo dňa 4. 11. 2013 
požiadala Mesto Hurbanovo o zníženie nájomného za užívanie nebytových priestorov na 
adrese Súdna 20, Hurbanovo. Žiadateľka je užívateľkou priestorov na uvedenej adrese na 
základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 6/1/2010 uzatvorenej dňa 13. 9. 2010, 
ktorá bola uzatvorená podľa Zápisnice z verejnej súťaže konanej dňa 26. 8. 2010.  
V čase konania verejnej súťaže bolo nájomné za nebytové priestory na uvedenej adrese 
stanovené podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo vo výške 
33,20 €/m2 ročne. V súčasnosti platných Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom 
Mesta Hurbanovo (platných od 31. 8. 2010) v prílohe č. 1 je stanovené nájomné za 
nebytové priestory na adrese Súdna 20, Hurbanovo vo výške 26,60 €/m2 ročne. 
 
Ing. Karol Lovász opustil miestnosť. 
 

Návrh na uznesenie 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
s ú h l a s í 
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a) so znížením nájomného na 26,60 €/m2 ročne za užívanie nebytových priestorov na 
adrese Súdna 20, Hurbanovo pre žiadateľku Andrea Janíková s miestom podnikania 
Martovce 53 a  
b) s uzatvorením písomného dodatku k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 6/1/2010 
uzatvorenej dňa 13. 9.2010, predmetom ktorého má byť zníženie nájomného podľa písm. 
a). 
 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:  

Štefánik za            1  

Ing.Hegyi, Ing.Egyházi, Bc.Tomaščin                                                                       proti   3 

Bc.Németh, Mgr.Basternáková, Žigová, RNDr.Hamranová,Kašík  zdržal sa hlasovania  5 

 
Tento návrh na uznesenie poslancami MsZ nebol prijatý. 

 
i) Poradovník na mestské nájomné byty – rok 2013 
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
 
Uznesenie č. 497/2013-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
s c h v a ľ u j e  
poradovník nájomných a sociálnych bytov na rok 2013 v nasledovnom členení:  
Mestské nájomné byty:  
P.č.    Meno, adresa : 
1.       Vojtech Madarász, Hurbanovo, ul. Jesenského č. 1402/6  
2.       Albert Mikovics a Eva Mikovicsová, Hurbanovo, ul. Malá č. 1408/32. 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: za            9  

                                                                                                                                  proti   0 

                                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  0 

Ing. Karol Lovász sa vrátil do miestnosti. 
 

 
j) Žiadosť o pridelenie nebytových priestorov – CSEMADOK ZO Hurbanovo 
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 

Zo strany CSEMADOK ZO Hurbanovo je záujem o využívanie nebytových 
priestorov v klenbovej pivnici pri administratívnej budove MsÚ na adrese Komárňanská 
91, Hurbanovo za účelom rozvíjania kultúrneho života v meste. 
Uvedené nebytové priestory sú podľa prílohy č. 1 Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom Mesta Hurbanovo zaradené medzi priestory určené na podnikateľské účely 
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s výškou nájomného 33,20 €/m2 za rok - písm. K prílohy č. 1. 
Priestory klenbovej pivnice sú v havarijnom stave, ich uvedenie do prevádzky by si 
vyžiadalo značné finančné zaťaženie. Žiadny z doterajších záujemcov nie je ochotný 
zainvestovať do ich obnovy. Z uvedeného dôvodu odporúča mestský úrad vyňať priestory 
klenbovej pivnice z prílohy č. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 
Hurbanovo a rozhodnúť o ich ďalšom využití na základe nových požiadaviek. 
 
Uznesenie č. 498/2013-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
s ú h l a s í 
s vyňatím nebytových priestorov klenbovej pivnice z prílohy č. 1 Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:  
 

Ing.Egyházi, Ing.Hegyi, Mgr.Basternáková, Bc.Tomaščin,  

Bc.Németh,Ing.Lovász za            6  

                                                                                                                                  proti   0 

RNDr.Hamranová, Kašík, Žigová, Štefánik                                                             zdržal sa hlasovania  4 

 
 
k) Zámena pozemkov v rekreačnej zóne 
Materiál predložila JUDr. Zemková, primátorka mesta. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
Uvedení žiadatelia: 
Ladislav Fekete, bytom Agátová 9, Hurbanovo 
Tibor Kurucz, bytom Záhradnícka 53, Hurbanovo 
Zoltán Dikasz, bytom Hroznová 14, Hurbanovo 
Magdaléna Kajanová, bytom Robotnícka 18, Dulovce 
Mgr. Katarína Valachová, bytom Novozámocká 35, Hurbanovo 
Ing. Karol Varga, Orechová 16, Hurbanovo 
požiadali Mesto Hurbanovo o zámenu nehnuteľností v k. Ú. Bohatá - pozemkov 
v rekreačnej zóne pri bohatskom bágrovisku. 
Žiadateľom boli vytýčené do užívania náhradné pozemky podľa zákona č. 330/1991 Zb. 
pri brehu bohatského bágroviska. Žiadatelia pozemky vlastnými silami vyčistili a 
skultúrnili, na vlastné náklady svojpomocne vybudovali elektrický rozvod a prípojky 
k jednotlivým pozemkom. 
Počas uskutočnenia projektu pozemkových úprav v k. ú. Bohatá im neboli tieto pozemky 
pridelené do vlastníctva, ale ich nadobudlo Mesto Hurbanovo a žiadateľom boli pridelené 
pozemky v inej lokalite v rámci rekreačnej zóny vedľa pozemkov vo vlastníctve Mesta 
Hurbanovo, kde sa perspektívne plánuje vybudovanie aquaparku. 
Podľa územného plánu mesta sa všetky pozemky nachádzajú v rekreačnej zóne mesta. 
Podľa znaleckého posudku č. 812012 zo dňa 6. 2. 2012 vypracovaného znalkyňou Ing. 



 
Zápisnica z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 

konaného dňa 13. 11. 2013 
- 17 - 

Alžbetou Chovanovou jednotková všeobecná hodnota pozemkov vo vlastníctve mesta je 
3,76 €/m2, resp. 2,82 €/m2. Podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 
Hurbanovo - prílohy č. 3 je stanovená pre predmetné pozemky jednotková predajná cena 5 
€/m2. Podľa znaleckého posudku č. 2212013 zo dňa 7. 4. 2013 vypracovaného znalkyňou 
Ing. Alžbetou Chovanovou jednotková všeobecná hodnota pozemkov vo vlastníctve 
žiadateľov je 2,90 €/m2. 
 
Ing. Hegyi žiadal, aby sa v tomto prípade uplatnil precedens a aby sa pri výmene upustilo 
od uplatnenia Zásad hospodárenia a nakladania mesta Hurbanovo. 
K tomuto návrhu sa pripojila aj poslankyňa Mgr. Basternáková. Po všeobecnej rozprave 

poslanci dospeli k názoru, aby sa výmeny pozemkov riešili bezodplatne, aby však neboli 

poškodené hospodárske záujmy mesta. Skutočnosti , že pozemky ktoré žiadatelia užívajú 

im boli vytýčené ako náhradné pozemky považujú poslanci za dôvod na uplatnenie 

osobitného zreteľa.  

 
Uznesenie č. 499/2013-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
s ú h l a s í  
so zverejnením zámeru Mesta Hurbanovo uzatvoriť zámennú zmluvu o zámene 
nehnuteľnosti v k. ú. Bohatá, a to pozemku parcela registra „C“ č. 3328 – záhrada 
o výmere 833 m2  evidovaného na LV č. 2869 vo vlastníctve Mesta Hurbanovo za 
pozemky parcely registra „C“ č. 3494 – ostatná plocha o výmere 116 m2 a parcely registra 
„C“ č. 3495 – orná pôda o výmere 741 m2 evidovaných na LV č. 3164  vo vlastníctve 
Tibora Kuruca, bytom Záhradnícka 53, Hurbanovo bez finančnej kompenzácie z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení.   
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za            9  

                                                                                                                                  proti   0 

In. Hegyi                                                                                                                    zdržal sa hlasovania  1 

 
Uznesenie č. 500/2013-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
s ú h l a s í  
so zverejnením zámeru Mesta Hurbanovo uzatvoriť zámennú zmluvu o zámene 
nehnuteľnosti v k. ú. Bohatá, a to pozemku parcela registra „C“ č. 3463 – orná pôda 
o výmere 1695 m2  evidovaného na LV č. 2869 vo vlastníctve Mesta Hurbanovo za 
pozemky parcely registra „C“ č. 3468 – orná pôda o výmere 1977 m2 a parcely registra 
„C“ č. 3469 – ostatná plocha o výmere 192 m2 evidovaných na LV č. 2707  vo vlastníctve 
Mgr.  Kataríny Valachovej, bytom Novozámocká 122/35, Hurbanovo bez finančnej 
kompenzácie z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a) zákona č. 138/1991 
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Zb. o majetku obcí v platnom znení. 
 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za            9  

                                                                                                                                  proti   0 

In. Hegyi                                                                                                                    zdržal sa hlasovania  1 

 
 
Uznesenie č. 501/2013-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
s ú h l a s í  
so zverejnením zámeru Mesta Hurbanovo uzatvoriť zámennú zmluvu o zámene 
nehnuteľnosti v k. ú. Bohatá, a to pozemku parcela registra „C“ č. 3462 – orná pôda 
o výmere 1695 m2  evidovaného na LV č. 2869 vo vlastníctve Mesta Hurbanovo za 
pozemky parcely registra „C“ č. 3470 – ostatná plocha o výmere 196 m2 a parcely registra 
„C“ č. 3471 – orná pôda o výmere 1974 m2 evidovaných na LV č. 2534 vo vlastníctve Ing.  
Karola Vargu, bytom Orechová 16, Hurbanovo bez finančnej kompenzácie z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení.   
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za            9  

                                                                                                                                  proti   0 

In. Hegyi                                                                                                                    zdržal sa hlasovania  1 

 
 
Uznesenie č. 502/2013-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
s ú h l a s í  
so zverejnením zámeru Mesta Hurbanovo uzatvoriť zámennú zmluvu o zámene 
nehnuteľností v k. ú. Bohatá, a to pozemkov parcela registra „C“ č. 3333 – záhrada 
o výmere 515 m2  a parcela registra „C“ č. 3334 – záhrada o výmere 481 m2 evidovaných 
na LV č. 2869 vo vlastníctve Mesta Hurbanovo za pozemky parcely registra „C“ č. 3480 – 
orná pôda o výmere 2549 m2 a parcely registra „C“ č. 3481 – ostatná plocha o výmere 281 
m2 evidovaných na LV č. 2564  vo vlastníctve Ladislava Feketeho, bytom Agátová 1468/9, 
Hurbanovo bez finančnej kompenzácie z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 
9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.  

 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za            9  

                                                                                                                                  proti   0 

In. Hegyi                                                                                                                    zdržal sa hlasovania  1 
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Uznesenie č. 503/2013-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
s ú h l a s í  
so zverejnením zámeru Mesta Hurbanovo uzatvoriť zámennú zmluvu o zámene 
nehnuteľností v k. ú. Bohatá, a to pozemku parcela registra „C“ č. 3460 – orná pôda 
o výmere 1075 m2  evidovaného na LV č. 2869 vo vlastníctve Mesta Hurbanovo za 
pozemky parcely registra „C“ č. 3472 – orná pôda o výmere 936 m2 a parcely registra „C“ 
č. 3473 – ostatná plocha o výmere 95 m2 evidovaných na LV č. 2700  vo vlastníctve 
Zoltána Dikasza, bytom Hroznová 2597/14, Hurbanovo s finančnou kompenzáciou 220,00 
€ v prospech Mesta Hurbanovo z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.   
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za            9  

                                                                                                                                  proti   0 

In. Hegyi                                                                                                                    zdržal sa hlasovania  1 

 
Uznesenie č. 504/2013-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
s ú h l a s í  
so zverejnením zámeru Mesta Hurbanovo uzatvoriť  zámennú zmluvu o zámene 
nehnuteľností v k. ú. Bohatá, a to pozemku parcela registra „C“ č. 3337 – záhrada 
o výmere 1000 m2  evidovaného na LV č. 2869 vo vlastníctve Mesta Hurbanovo za 
pozemky parcely registra „C“ č. 3484 – orná pôda o výmere 2413 m2 a parcely registra 
„C“ č. 3485 – ostatná plocha o výmere 329 m2 evidovaných na LV č. 2648  vo vlastníctve 
Magdalény Kajanovej, bytom Robotnícka 294/18, Dulovce bez finančnej kompenzácie 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení.   
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za            9  

                                                                                                                                  proti   0 

In. Hegyi                                                                                                                    zdržal sa hlasovania  1 

 

l) Žiadosť – Materská škola, Nový diel č. 50, Hurbanovo 
Materiál predložila Mgr. Valachová, referentka na úseku školstva. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 

V súčasnosti je na území mesta zriadená jedna materská škola (so sídlom Nový diel 
50, Hurbanovo ) bez právnej subjektivity, ktorá má elokované pracovisko na adrese Á. 
Fesztyho 14, Hurbanovo. 
V zmysle § 39c ods. 4) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve v znení neskorších predpisov, ak je elokované pracovisko súčasťou školy 
alebo školského zariadenia, a doposiaľ nie je právnickou osobou, zriaďovateľ je povinný 
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zabezpečiť všetky úkony smerujúce k premene školy na právnickú osobu najneskôr do 
1.1.2014. 

Na základe uvedených skutočností Vás žiadame o prijatie uznesenia, ktoré potvrdí 
zmenu právnej formy Materskej školy so sídlom Nový diel č. 50 v Hurbanove na materskú 
školu s právnou subjektivitou s účinnosťou od 01.01.2014. 
 
 
Uznesenie č. 505/2013-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
s c h v a ľ u j e  
zmenu právnej formy Materskej školy so sídlom Nový diel č. 50, 947 01 Hurbanovo bez 
právnej subjektivity na rozpočtovú organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta : 
Materská škola so sídlom Nový diel č. 50, 947 01 Hurbanovo, s účinnosťou od 1.1.2014, 
r u š í  
doteraz platnú zriaďovaciu listinu aj s dodatkami, 
s c h v a ľ u j e  
zriaďovaciu listinu pre Materskú školu so sídlom Nový diel č. 50, 947 01 Hurbanovo 
podľa predloženého návrhu. 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za           10  

                                                                                                                                  proti   0 

                                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  0 

 
 
m) Žiadosť o prijatie opatrenia na zníženie max. povolenej rýchlosti na ul. Chotínska 
Materiál predložil Mgr. Hulko, vedúci odd. regionálneho rozvoja. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 

Ing. Štifner Štefan, CSc., žiada Mestské zastupiteľstvo o zváženie prijatia opatrenia 
na zníženie maximálnej povolenej rýchlosti na ul. Chotínska na 20-30km/hod., čo 
odôvodňuje nasledovne: 
V snahe maximálne vychádzať v ústrety občanom mesta Hurbanovo žijúcim na uvedenej 
ulici, (zároveň v nutnosti zabezpečiť nerušený chod prevádzky firmy) sme prijali opatrenie 
na minimalizáciu počtu prejazdov a výrazné obmedzenie rýchlosti našich vozidiel na tejto 
ulici. Z dlhodobého hľadiska je našou snahou prijať ďalšie opatrenia pre zabezpečenie 
spokojnosti a pokoja medzi občanmi, nevieme však ovplyvniť počet prejazdov a rýchlosť 
vozidiel iných firiem. Možným riešením je nami navrhované zníženie maximálnej 
povolenej rýchlosti na ulici Chotínska. 
V zmysle uvedeného žiadame láskavo o zabezpečenie tohto riešenia. 
 
Uznesenie č. 506/2013-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
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s ú h l a s í  
so znížením maximálnej povolenej rýchlosti na 30 km/h na miestnej komunikácii - ulica 
Chotínska a osadením príslušných dopravných značiek, 

ž i a d a   primátorku mesta JUDr. Margitu Zemkovú o zabezpečenie všetkých potrebných 
náležitostí a zapracovanie potrebných finančných prostriedkov do rozpočtu mesta na rok 
2014 na osadenie príslušných dopravných značiek. 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za           10  

                                                                                                                                  proti   0 

                                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  0 

 
 
n) Projekty z Európskeho sociálneho fondu 
Materiál predložila JUDr. Zemková, primátorka mesta. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
1/ Projekt 2012/2.2./01 s názvom : Nová šanca na trhu práce 
Vytvorenie 5 nových pracovných miest pre na dobu 12 mesiacov a následne ich udržať 3 
mesiace na náklady mesta, t.j. od 07/2014 – do 09/2015 
Boli vytvorené nasledovné pracovné pozície : 
· Záhradník – 3 osoby 
· Pomocný murár – 1 osoba 
· Manažér podujatí mesta – 1 osoba 
2/ Projekt 2012/2.1/02 s názvom : Občianske hliadky a rómsky zdravotný osvetári 
v prostredí MRK pre mesto Hurbanovo. 
Vytvorenie 10 nových pracovných miest na 20 mesiacov t.j. od 02/2014 – 09/2015 pre 
znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v zmysle §8 zákona č. 5/2004 Z.z. a to : 
občianska hliadka – 8 osôb a 
rómsky zdravotný osvetár – 2 osoby ( podmienka člen rómskej komunity) 
5% spoluúčasť mesta pre oba projekty je : 11 091,01, € na obdobie rokov 01/2014 – 
09/2015 
 
 
Uznesenie č. 507/2013-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
b e r i e  n a  v e d o m i e  
predložený informatívny materiál o realizácií dvoch projektov financovaných cez 
Európsky sociálny fond. 

Projekty s názvom:  

1. Nová šanca na trhu práce 

2. Občianske hliadky a rómsky zdravotný osvetári v prostredí MRK pre mesto Hurbanovo. 
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Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za           10  

                                                                                                                                  proti   0 

                                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  0 

 
o) Stanovisko Mesta Hurbanovo k výstavbe cesty I/64 Komárno-hranica – Nitra –   
    Hlohovec-D1 

K výstavbe cesty I/64 Komárno-hranica – Nitra – Hlohovec-D1 vydáva 
zastupiteľstvo Mesta Hurbanovo nasledujúce stanovisko. 
Výstavba uvedenej cesty, umožní kvalitnejšie a rýchlejšie cestné spojenie celého 
mikroregiónu so širším okolím a zároveň jej plánovaná nová trasa zníži hustotu premávky 
motorových vozidiel v zastavanom území mesta. Stanovisko je prílohou zápisnice. 
 
Uznesenie č. 508/2013-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
s c h v a ľ u j e  
predložené stanovisko Mesta Hurbanovo k výstavbe cesty I/64 Komárno hranica – Nitra – 
Hlohovec - D1, 

u k l a d á  

odoslať prijaté stanovisko všetkým príslušným orgánom, ktoré sú kompetentné zasahovať   
v pripomienkovom konaní. 
Zodpovedná: primátorka mesta 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za           10  

                                                                                                                                  proti   0 

                                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  0 

 
p) Žiadosť komisie verejného poriadku a dopravy pri MZ – riešenie dopravného   
    značenia v meste Hurbanovo 
Materiál predložil Mikuláš Kašík, predseda komisie. 
1.) Komisia navrhuje vyznačiť dopravnými značkami ulicu Slobody ako hlavnú cestu až 
po križovatku s ulicou 28. októbra.  
2.) Ulicu Športovú navrhuje komisia rozšíriť a zriadiť niekoľko parkovacích miest.  

V zmysle záverov zasadnutia komisie verejného poriadku  a dopravy zo dňa 6. 11. 2013 

sa predkladá mestskému zastupiteľstvu nasledovné uznesenie na schválenie: 

 
Uznesenie č. 509/2013-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
 
ž i a d a  p r i m á t o r k u  m e s t a, 
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1.) aby ulica Slobody bola vyznačená dopravnými značkami ako hlavná cesta,  
 
2.) aby do rozpočtu mesta na rok 2014 boli zapracované finančné prostriedky na osadenie   
     príslušných dopravných značiek.  
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za           10  

                                                                                                                                  proti   0 

                                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  0 

 
Uznesenie č. 510/2013-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
 
ž i a d a 
primátorku mesta, aby do rozpočtu mesta na rok 2014 boli zapracované finančné 
prostriedky na rozšírenie Športovej ulice a prípravy parkoviska pre Základnú školu 
Árpáda Fesztyho s VJM. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za            9  

                                                                                                                                  proti   0 

Bc.Tomaščin                                                                                                              zdržal sa hlasovania  1 

 
 
q) Oznámenie Slovenskej ústrednej hvezdárne 
Materiál predložila JUDr. Zemková, primátorka mesta. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove sa včlení do Národného osvetového 
centra v Bratislave. Zriaďovateľom týchto príspevkových organizácií je Ministerstvo 
kultúry. To by malo svojím rozhodnutím hvezdáreň zrušiť ku konca roka a tá potom 
splynie s osvetovým centrom. Predpokladá to novela zákona o múzeách a galériách, 
ktorou sa zároveň mení zákon o osvetovej činnosti.  
 
Uznesenie č. 511/2013-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
 
1.) b e r i e  n a  v e d o m i e 
predloženú správu o Slovenskej ústrednej hvezdárni, 
 
2.) d ô r a z n e   p r o t e s t u j e  
proti včleneniu historicky svetoznámej hvezdárne v Hurbanove do Národného osvetového 
centra v Bratislave. 
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Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za           10  

                                                                                                                                  proti   0 

                                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  0 

 
K bodu 7  
D i s k u s i a 
V rámci diskusie Mgr. Basternáková informovala o sťažností zo strany občanov mesta 
Hurbanovo, ktoré sa týkajú neosvetlenia cestných komunikácií v neskorších večerných 
a nočných hodinách. 
Bc. Tomaščin prosí, aby mesto našlo riešenie na zabezpečenie chladenia ľadovej plochy.  
RNDr. Hamranová  prosila o podanie  informácie o odpojení  plynomerov v Kultúrnom 

dome MKT Hurbanovo. 

 

K bodu 8 – 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 

29. zasadnutie mestského zastupiteľstva.  

   
                                                                          

                                                                       
                                                                     

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

 
 
 
 
 
Overovatelia: Bc. Ladislav  N é m e t h 
 

Mikuláš  K a š í k 

 
 


