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Z á p i s n i c a 

 

z 30.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,  

ktoré sa konalo dňa 12. 12. 2013 
 

 

Rokovanie 30. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Hurbanove zahájila  JUDr. 
Margita Zemková,  primátorka  mesta za účasti 11 poslancov (prezenčná listina je 
prílohou tejto zápisnice).  
 
Ďalší prítomní: Ing. Edita Gogolová, vedúca finančného oddelenia MsÚ 
                         Ing. Zoltán Veres, vedúci správneho oddelenia MsÚ 

Mgr. Roland Hulko, vedúci odd. regionálneho rozvoja 
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 rozpočtu mesta a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hurbanovo na   
      roky 2014, 2015, 2016 
  5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo na I. polrok 2014 
  6. Návrh VZN o dani za nehnuteľnosti na rok 2014 
  7. Návrh VZN o dani za psa 
  8. Návrh VZN o dani za nevýherné hracie prístroje 
  9. Návrh VZN o dani za užívanie verejného priestranstva 
10. Návrh VZN o dani za predajné automaty 
11. Návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov na dieťa materskej školy, žiaka   
      základnej umeleckej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta   
12. Návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka pre zriaďovateľov škôl   
      a školských zariadení mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hurbanovo so sídlom   
     na území mesta 
13. Rôzne 
14. Diskusia 
15. Záver 
 
JUDr. Margita Zemková, primátorka mesta žiadala z bodu rôzne odročiť Žiadosť pani 
Terézie Lovászovej zo dňa 4. 12. 2013 o odpredaji pozemku parc. č. 2225 v k. ú. 
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Hurbanovo do doby prešetrenia údajov katastra nehnuteľností na Okresnom úrade 
Komárno. 
 
MsZ  hlasovaním jednomyseľne rozhodlo o odročení žiadosti. Následne bol program 
rokovania 30. zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 12. 12. 2013 poslancami 
mestského zastupiteľstva schválený. 
 
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 
Mikuláš  K a š í k 

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

Ing. Zoltán  H e g y i 
Bc. Ladislav  N é m e t h 

 
Zapisovateľka:                                         Silvia   F e j e s o v á 

 
Overovatelia:     MUDr. Anna B a š t e r n á k o v á                     
       Bc. Štefan  T o m a š č i n 

 
  
K bodu 2 – Interpelácia 

       V rámci interpelácie Bc. Tomaščin sa pýtal na spôsob a postup vymáhania 
nedoplatkov mestom za odvoz komunálneho odpadu. 
Mgr. Hulko, vedúci odd. regionálneho rozvoja odpovedal nasledovne: miestny poplatok 
za odvoz komunálneho odpadu sa vyrubuje miestnym príkazom na úhradu, ktorý nie je 
exekučne vymáhateľným. 
Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia dodal, že medzi exekučné tituly patria 
právoplatné rozhodnutia. Za nezaplatenie odvozu komunálneho odpadu nie je možné 
udeliť žiadne sankcie. 
Poslankyňa Žigová sa sťažuje na neporiadok pri kontajneroch na smeti a na občanov 
zneužívajúcich verejné smetné nádoby pre vlastné potreby. 
Prosí, aby Mesto dosledovalo neobhospodarované pozemky v meste. 
Primátorka mesta, JUDr. Zemková odpovedala, že Mestská polícia sleduje okolie 
verejných smetných kontajnerov a zanedbané pozemky preverujú príslušné orgány. 
Poslanec Kašík tlmočil sťažnosť občanov na parkovanie kamiónov v priestore na 
Žitavskej ulici a poukázal na poškodené parkovacie miesta zo zatrávňovacej dlažby na 
Sládkovičovej ulici. 
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Primátorka mesta, JUDr. Zemková súhlasí s pripomienkami pána Kašíka a sľúbila, že 
parkovacie miesta sa opravia. 
MUDr. Bašternáková vyjadrila nesúhlas na vypínanie osvetlenia v nočných hodinách, 
nakoľko v Bohatej sa stala krádež v rodinnom dome. 
Primátorka mesta, JUDr. Zemková informovala o úspore elektrickej energie. Vďaka 
prijatým opatreniam je oproti minulému roku predpokladaná úspora do 1000 € za jeden 
mesiac. A z týchto dôvodov neboli osadené ani všetky vianočné ozdoby. 
RNDr. Hamranová tlmočila sťažnosť obyvateľov z Komárňanskej ulici na častý výpadok 
elektrickej energie v rodinných domoch. 
Primátorka mesta, JUDr. Zemková informovala, že výpadok v rodinných domoch 
sa musí riešiť organizáciami, ktoré zabezpečujú distribúciu a dodávku elektrickej energie. 
Mesto nemá dosah na riešenie tohto problému. 
 
K bodu 3 
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 

Na 29. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, konaného dňa 13. 
novembra  2013  boli  prijaté uznesenia od čísla  484/2013-MZ  do 511/2013-MZ. 
Ukladaciu časť malo uznesenie  č. 492,  493,  506,  508,  509,  510/2013 – MZ. 
 
      V  uznesení  č. 492/2013  Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove ukladalo hlavnému 
kontrolórovi mesta vykonať kontrolu plnenia opatrení k 31. 12. 2013 v Centre voľného 
času. Úloha je splnená. 
 
 V  uznesení  č. 493/2013  Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove žiadalo primátorku 
mesta o zabezpečenie a realizáciu návrhu na ďalší postup nakladania s pohľadávkami 
v rozsahu bodov 1. až 8.  Priebežne sa bude realizovať. 

V  uznesení  č. 506/2013  Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove žiadalo primátorku 
mesta o zabezpečenie všetkých potrebných náležitostí a zapracovanie potrebných 
finančných prostriedkov do rozpočtu mesta na rok 2014 na osadenie príslušných 
dopravných značiek.  Finančné prostriedky boli zapracované do rozpočtu mesta na 
rok 2014. 
 

V  uznesení  č. 508/2013  Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove uložilo primátorke 
mesta odoslať prijaté stanovisko Mesta Hurbanovo k výstavbe cesty I/64 Komárno hranica 
– Nitra – Hlohovec - D1,všetkým príslušným orgánom, ktoré sú kompetentné zasahovať  
v pripomienkovom konaní.  Úloha je splnená. 
 

V  uznesení  č. 509/2013  Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove žiadalo primátorku 
mesta Hurbanovo, 

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.  
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V  uznesení  č. 510/2013  Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove žiadalo 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.   Finančné prostriedky boli zapracované do rozpočtu mesta na rok 2014. 

K bodu 4 
Návrh rozpočtu mesta a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hurbanovo 
na roky 2014, 2015, 2016. 
Materiál predložila Ing. Gogolová, vedúca finančného oddelenia. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 

Predložený návrh rozpočtu na rok 2014 je zostavený na základe informácií 
dostupných v čase jeho tvorby a vychádza zo schváleného rozpočtu na rok 2013.  
Zmenený je len systém financovania činnosti materskej školy, nakoľko od 1. januára 2014 
nadobúda právnu subjektivitu.  

Okrem zabezpečenia bežného chodu mesta, rozpočet obsahuje aj príjmy a výdavky 
súvisiace s budovaním kanalizačnej siete na území mesta, ktorej postupná realizácia sa už 
začala v tomto roku a projekt je spolufinancovaný z eurofondov. Ďalšie výdavky  
investičného charakteru sú rozpočtované na projektové dokumentácie a na prekládku 
vedenia vysokého napätia v areáli cintorína. 

V mzdovej oblasti je rozpočet zostavený na základe platovej inventúry, ale zároveň 
zohľadňuje  aj  plánovanú valorizáciu platov v zmysle platných právnych predpisov a 
kolektívnej zmluvy mesta.   
 Predložený návrh rozpočtu mesta na rok 2014 je vyrovnaný, celkové príjmy aj 
výdavky sú vo výške 8 650 328 €. 

Vo schválenej novele zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy sa okrem iných novelizoval aj § 10, kde sa mení povinnosť zostavovania 
rozpočtu podľa položiek rozpočtovej klasifikácie a vkladá sa možnosť schválenia rozpočtu 
na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie. 

V predložených materiáloch sú rozpisy rozpočtu podľa jednotlivých programov, 
podprogramov a prvkov (t. j. program mesta) v členení na hlavné kategórie ekonomickej 
klasifikácie, ako aj rozpis rozpočtu na bežný, kapitálový a finančné operácie podľa 
jednotlivých rokov v súlade s platnou novelou zákona 583/2004 Z. z. a ústavného zákona 
č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti. 

Súčasťou programu mesta sú aj merateľné ukazovatele, ktoré predstavujú 
samostatný materiál v prílohe. 
 Pre lepšiu orientáciu je priložený aj informatívny materiál, ktorý obsahuje návrh 
rozpočtu v štruktúre, ktorá sa používala doteraz. 
 

Návrh rozpočtu mesta na roky 2014, 2015 a 2016 bol zverejnený na úradnej tabuli 
mesta a na internetovej stránke mesta dňa 26. 11. 2013 a do dnešného dňa neboli na 
mestský úrad doručené pripomienky k predloženému návrhu. 

Súčasťou rozpočtu mesta sú aj rozpočty jednotlivých rozpočtových organizácií 
a príspevok pre príspevkovú organizáciu. Výdavky pre jednotlivé rozpočtové organizácie 
sú v rozpočte mesta definované podľa zdrojov ich pôvodu a konkrétne rozpisy podľa 
hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie sú súčasťou ďalších bodov rokovania. Výška 
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štátnych dotácií na prenesené kompetencie je stanovená len v predpokladanej výške, 
spresnenie údajov bude až v rámci zmeny rozpočtu po doručení prípisov o stanovenej 
výške dotácií v roku 2014. 
 

Dotazy k návrhu  rozpočtu mesta na roky 2014, 2015 a 2016 mali: Ing. Egyházi, Ing. 

Hegyi, Bc. Tomaščin a RNDr. Hamranová. 

 

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Hurbanovo na rok 2014 
a k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2015 a 2016. 
Materiál predložil Ing. Cserge, hlavný kontrolór mesta. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
     Návrh rozpočtu na rok 2014 a rozpočtové roky 2015 a 2016 je spracovaný v súlade 

s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými smernicami mesta 

Hurbanovo a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

     V zmysle ustanovenia §9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obec 

zostavuje viacročný rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, pričom viacročný rozpočet 

tvoria: 

a) rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok  

b) rozpočet obce na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku 

c) rozpočet obce na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa 

písmena b). 

      Predložený návrh rozpočtu mesta Hurbanovo na rok 2014 hlavný kontrolór mesta, 

Ing. Cserge odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť a návrh rozpočtu na roky 2015 

a 2016 zobrať na vedomie. 

 

Uznesenie č. 512/2013-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
s c h v a ľ u j e    bez pripomienok  
a) rozpočet mesta zostavený na úrovni hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie v 
členení   
na:  
- bežný rozpočet vo výške:  221 080 €  
- kapitálový rozpočet vo výške:  -237 550 €  
- finančné operácie vo výške:  16 470 €  
b) rozpočet výdavkov mesta podľa programu mesta 
b e r i e  n a  v e d o m i e   rozpočet mesta Hurbanovo na roky 2015 a 2016 podľa 
predloženého návrhu. 
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Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: za           11  

                                                                                                                                  proti   0 

  zdržal sa hlasovania  0 

 
- Základná škola, Nám. Konkolyho-Thege č. 2, Hurbanovo 

Rozpočet školy na rok 2014 vychádza zo štátnej dotácie /na úrovni roka 2012/ : 
Zohľadňuje znížený počet žiakov oproti roku 2012 a počíta so zvýšením mzdových 
prostriedkov pre pedagogických zamestnancov. Obsahuje štátnu dotáciu v rozdelení na 
osobné a prevádzkové náklady, na vzdelávacie poukazy, dotáciu pre žiakov zo SZP, 
príspevok mesta na Deň učiteľov a vlastné prostriedky. 
Výška príspevku mesta pre ŠKD a Zariadenie školského stravovania vychádza z 
predloženého návrhu VZN mesta Hurbanovo. 
 
Uznesenie č. 513/2013-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
s c h v a ľ u j e     
rozpočet Základnej školy Nám. Konkolyho - Thege č. 2 Hurbanovo na rok 2014 podľa 
predloženého návrhu 

b e r i e  n a  v e d o m i e  

rozpočet Základnej školy Nám. Konkolyho - Thege č. 2 Hurbanovo na roky 2015 a 2016 
podľa predloženého návrhu. 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: za           10  

                                                                                                                                  proti   0 

RNDr.Hamranová  zdržal sa hlasovania  1 

 
- ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho s VJM, Športová č. 7, Hurbanovo 
     Rozpočet v oblasti originálnych kompetencii je zostavený podľa predloženého návrhu 
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Hurbanovo o určení výšky finančných 
prostriedkov na dieťa MŠ, žiaka ZUŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta. Dotácia mesta pre školský klub detí, školskú jedáleň a materskú školu je celkom 
117 796 €, štátna dotácia pre materské školy na výchovu a vzdelávanie pre deti, ktoré 
majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky je 2 000 €, stravovanie 
zamestnancov 4030 € a vlastné príjmy 3000 €. 
Rozpočet školy na rok 2014 je zostavený v súlade s návrhom Mestského úradu Hurbanovo 
celkom na 509 319 €. 
 
Uznesenie č. 514/2013-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
s c h v a ľ u j e  
rozpočet Základnej školy s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím jazykom 
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maďarským - Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda, Ul. športová č.7, Hurbanovo na rok 
2014 podľa predloženého návrhu 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
rozpočet Základnej školy s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím jazykom 
maďarským - Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda, Ul. športová č.7, Hurbanovo na roky 
2015 a 2016 podľa predloženého návrhu. 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: za           11  

                                                                                                                                  proti   0 

  zdržal sa hlasovania  0 

 
 
- Základná umelecká škola, Komárňanská č. 116, Hurbanovo 

Pokles počtu žiakov k 15.9.2013 je dôvodom zníženia dotácie mesta pre Základnú 
umeleckú školu. Výška príspevku mesta je zostavená v súlade s predloženým návrhom 
VZN mesta Hurbanovo a obsahuje aj vlastné príjmy školy. 
 
Uznesenie č. 515/2013-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
s c h v a ľ u j e  
rozpočet Základnej umeleckej školy Komárňanská 116. Hurbanovo na rok 2014 podľa 
predloženého návrhu 
b e r i e  n a  v e d o m i e   rozpočet Základnej umeleckej školy Komárňanská 116, 
Hurbanovo na roky 2015 a 2016 podľa predloženého návrhu. 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: za           11  

                                                                                                                                  proti   0 

  zdržal sa hlasovania  0 

 
 
- Materská škola, Nový diel č. 50, Hurbanovo 
     Podľa novej zriaďovacej listiny bude vyššie uvedená materská škola od 1. 1.2014 
samostatným právnym subjektom, bude rozpočtovou organizáciou mesta a bude 
hospodáriť na základe vlastného rozpočtu. 
Predložený návrh rozpočtu je zostavený tak, aby bol zabezpečený plynulý chod materskej 
školy a zároveň aby boli pokryté aj výdavky súvisiace so zriadením a fungovaním 
samostatného právneho subjektu ( výpočtová technika, programy a ich priebežná 
aktualizácia, školenia, zabezpečenie ekonomických činností, a pod.). 
 
Uznesenie č. 516/2013-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
s c h v a ľ u j e  
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rozpočet Materskej školy so sídlom Nový diel č. 50, Hurbanovo na rok 2014 podľa 
predloženého návrhu 
b e r i e  n a  v e d o m i e    rozpočet Materskej školy so sídlom Nový diel č. 50, 
Hurbanovo na roky 2015 a 2016 podľa predloženého návrhu. 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: za           11  

                                                                                                                                  proti   0 

  zdržal sa hlasovania  0 

 
 
- Zariadenie pre seniorov SMARAGD, Sládkovičova č. 30, Hurbanovo 
     Predpokladaná dotácia na bežné výdavky od MPSVaR SR 295 680,00 €. 
Predpokladané vlastné príjmy 210 000,00 €. 
Bežné výdavky budú čerpané na zabezpečenie riadneho chodu zariadenia. 
Mzdové prostriedky a odvody sú zabezpečené na 31 zamestnancov. 
Finančné prostriedky budú použité na úhradu plynu, elektrickú energiu ,vodné- stočné, 
poštové služby, potraviny, všeobecné služby ako revízia a kontroly, všeobecný materiál 
ako kancelárske a čistiace potreby . 
Finančné prostriedky sú využité iba na zabezpečenie plynulého chodu zariadenia. 

 
Uznesenie č. 517/2013-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
s c h v a ľ u j e    
rozpočet Zariadenia pre seniorov - Smaragd, Sládkovičova 30, Hurbanovo na rok 2014 
podľa predloženého návrhu 

b e r i e  n a  v e d o m i e   
rozpočet Zariadenia pre seniorov - Smaragd, Sládkovičova 30, Hurbanovo na roky 2015  
a 2016 podľa predloženého návrhu. 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: za           11  

                                                                                                                                  proti   0 

  zdržal sa hlasovania  0 

 
- Mestské zdravotné stredisko, Komárňanská č. 104, Hurbanovo 
Príjmy zdravotného strediska sú v návrhu rozpočtu na rok 2014 vo výške 61 300 EUR 
a výdavky vo výške 57 100 EUR,rozdiel spočíva vo výške 4 200 EUR z toho dôvodu, že 
Bomedik s.r.o. uhrádza na základe nájomnej zmluvy prenájom RTG prístroja mesačne 
vo výške 350 EUR MsZS Hurbanovo a MsZS poukazuje uvedenú sumu na účet Mesta 
Hurbanovo, nakoľko RTG prístroj zakúpilo Mesto Hurbanovo. 
Položka dohody o vykonaní práce zahŕňa údržbu, kúrenie, účtovníctvo, maľovanie 
chodieb a ambulancií podľa požiadaviek hygieny, zastupovanie upratovačky počas 
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dovolenky, odstránenie zvládnuteľných havarijných stavov vody, ústredného kúrenia. 
Na náročné opravy a odstránenie havarijných stavov nie sú využívané firmy, nakoľko je 
to veľmi finančne náročné, sú odstraňované vlastnými zamestnancami. 
Šetrenie a úspora na strane výdavkov je vykázaná na nasledovných položkách: 
cestovné náhrady, knihy, časopisy, noviny, údržba strojov a zariadení, školenie, 
stravovanie. 
 
Uznesenie č. 518/2013-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
s c h v a ľ u j e  
rozpočet Mestského zdravotného strediska Hurbanovo, so sídlom Komárňanská 104, 
Hurbanovo na rok 2014 podľa predloženého návrhu 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
rozpočet Mestského zdravotného strediska Hurbanovo, so sídlom Komárňanská 104, 
Hurbanovo na roky 2015 a 2016 podľa predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: za           11  

                                                                                                                                  proti   0 

  zdržal sa hlasovania  0 

 
- Kultúrne stredisko MKT, Konkolyho  č. 1, Hurbanovo 
     Rozpočet na roky 2013, 2014, 2015 je plánovaný ako vyrovnaný, celkové náklady sa 
rovnajú celkovým výnosom. Kultúrne stredisko MKT Hurbanovo získava svoje príjmy 
z predaja svojich služieb (organizovanie kultúrnych podujatí, prednášok, prezentácií, 
jazykových a počítačových kurzov, rozhlasové relácie, propagačná činnosť, členský 
príspevok knižnice a pod.), z prenájmu svojich priestorov a z príspevku z rozpočtu mesta.  
Príjmy z projektov sa neplánujú, ale samozrejme aj v roku 2014 sa snažia získať finančné 
prostriedky z rôznych projektov, napr. na nákup kníh, na uskutočnenie kultúrnych podujatí 
a na nákup investičného majetku. 
 
Uznesenie č. 519/2013-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
s c h v a ľ u j e  
rozpočet Kultúrneho strediska Miklósa Konkoly - Thege Hurbanovo na rok 2014 podľa 
predloženého návrhu 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
rozpočet Kultúrneho strediska Miklósa Konkoly - Thege Hurbanovo na roky 2015 a 2016 
podľa predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: za           11  

                                                                                                                                  proti   0 

  zdržal sa hlasovania  0 
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K bodu 5 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo na I. polrok 2014 
Materiál predložil Ing. Cserge, hlavný kontrolór mesta. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
     Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2014 predkladá podľa ustanovení § 18f 
ods. 1písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
Následné finančné kontroly – tematické: 
1. Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom mesta – 
    Pohrebnícke služby Hurbanovo v roku 2013. 
2. Kontrola použitia finančných prostriedkov z rozpočtu mesta poskytnutých formou    
    dotácií podľa VZN Mesta Hurbanovo č. 64/2005 v znení dodatkov o poskytovaní   
    dotácií osobám, fyzickým osobám a podnikateľom v roku 2013. 
 
Uznesenie č. 520/2013-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
s c h v a ľ u j e  
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo na 1. polrok  2014. 

 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: za           11  

                                                                                                                                  proti   0 

  zdržal sa hlasovania  0 

 
 
K bodu 6 

Návrh VZN o dani za nehnuteľnosti na rok 2014 
Materiál predložila Ing. Gogolová, vedúca finančného oddelenia. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 

Návrhy VZN mesta boli zverejnené na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke 
mesta dňa 26. 11. 2013 a do dnešného dňa neboli na mestský úrad doručené pripomienky 
k predloženému návrhu. 
        Mesto Hurbanovo v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) a § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení jeho zmien a doplnení a ustanoveniami §2, § 7 ods. 4 ,5 a 6, § 
8 ods. 2 a 4, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4 a 7, § 98, 98b ods. 5, § 99e 
ods. 9 a § 103 ods. 5 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 
vydáva Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hurbanovo o dani z nehnuteľností (ďalej len 
nariadenie) na kalendárny rok 2014. 
 
Uznesenie č. 521/2013-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
r u š í  
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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hurbanovo o dani z nehnuteľností č. 95 k 31. 12. 
2013 
s c h v a ľ u j e  
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hurbanovo o dani z nehnuteľností podľa 
predloženého návrhu s účinnosťou od 1. 1. 2014. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: za           11  

                                                                                                                                  proti   0 

  zdržal sa hlasovania  0 

 
K bodu 7  
Návrh VZN o dani za psa: 
Materiál predložila Ing. Gogolová, vedúca finančného oddelenia. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
 
Uznesenie č. 522/2013-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
r u š í  
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hurbanovo o miestnej dani za psa č. 80 k 31. 12. 
2013 
s c h v a ľ u j e  
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hurbanovo o miestnej dani za psa podľa 
predloženého návrhu s účinnosťou od 1. 1. 2014. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: za           11  

                                                                                                                                  proti   0 

  zdržal sa hlasovania  0 

 

K bodu 8  
Návrh VZN o dani za nevýherné hracie prístroje 
Materiál predložila Ing. Gogolová, vedúca finančného oddelenia. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
Uznesenie č. 523/2013-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
r u š í  
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hurbanovo o miestnej dani za nevýherné hracie 
prístroje č. 74 a jeho dodatok č. 1 k 31. 12. 2013 
s c h v a ľ u j e  
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hurbanovo o miestnej dani za nevýherné hracie 
prístroje podľa predloženého návrhu s účinnosťou od 1. 1. 2014. 
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Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: za           11  

                                                                                                                                  proti   0 

  zdržal sa hlasovania  0 

 

K bodu 9 
Návrh VZN o dani za užívanie verejného priestranstva: 
Materiál predložil Mgr. Hulko, vedúci oddelenia regionálneho rozvoja. Písomná správa 
tvorí prílohu zápisnice. 
     Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 472/2013 - MZ zo dňa 10. 09. 
2013 bola primátorka mesta požiadaná o zabezpečenie zrušenia VZN č. 75 o dani za 
užívanie verejného priestranstva. 
Na základe uvedeného uznesenia bolo vypracované nové znenie Všeobecne záväzného 
nariadenia o dani za užívanie verejného priestranstva v zmysle podmienok uvedených 
v upozornení Okresnej prokuratúry Komárno. 

 
Uznesenie č. 524/2013-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
r u š í  
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hurbanovo č. 75/2007 o dani za užívanie verejného 
priestranstva k 31. 12. 2013 
s c h v a ľ u j e  
Všeobecne záväzné nariadenia mesta Hurbanovo o dani za užívanie verejného 
priestranstva podľa predloženého návrhu s účinnosťou od 1. 1. 2014. 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: za           11  

                                                                                                                                  proti   0 

  zdržal sa hlasovania  0 

 

K bodu 10 
Návrh VZN o dani za predajné automaty: 
Materiál predložila Ing. Gogolová, vedúca finančného oddelenia. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
 

Uznesenie č. 525/2013-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
r u š í  
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hurbanovo o miestnej dani za predajné automaty č. 
76 a jeho dodatok č. 1 k 31. 12. 2013 
s c h v a ľ u j e  
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hurbanovo o miestnej dani za predajné automaty 
podľa predloženého návrhu s účinnosťou od 1. 1. 2014. 
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Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: za           11  

                                                                                                                                  proti   0 

  zdržal sa hlasovania  0 

 

K bodu 11 
Návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov na dieťa materskej školy, žiaka   
základnej umeleckej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta   
Materiál predložila Mgr. Valachová z oddelenia školstva. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
     Povinnosť prijať VZN na úseku školstva vyplýva zo zákonov č. 596/2003 Z. z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákona č. 
245/2008 o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov. 
Mestá a obce si touto formou stanovujú výšku výdavkov na 1 žiaka v školských 
zariadeniach. VZN obsahujú normatívne výdavky na žiaka, resp. dieťa v MŠ, CVČ, ZUŠ, 
ŠKD, ŠJ. Takisto je obec povinná určiť výšku finančných prostriedkov na prevádzku 
a mzdy na 1 žiaka neštátneho školského zariadenia. 
 
Uznesenie č. 526/2013-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
r u š í  
Všeobecne záväzné nariadenie č. 97 o určení výšky finančných prostriedkov na dieťa 
materskej školy, žiaka základnej  umeleckej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta 
s c h v a ľ u j e  
podľa predloženého návrhu Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Hurbanovo o určení 
výšky finančných prostriedkov na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy 
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta s účinnosťou od 1.1.2014. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: za           11  

                                                                                                                                  proti   0 

  zdržal sa hlasovania  0 

 

K bodu 12 
Návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka pre zriaďovateľov škôl  
a školských zariadení mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hurbanovo so sídlom   
na území mesta 
Materiál predložila Mgr. Valachová z oddelenia školstva. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
 

Uznesenie č. 527/2013-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
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r u š í  
Všeobecne záväzné nariadenie č. 100 o určení výšky dotácie na žiaka pre zriaďovateľov 
škôl a školských zariadení mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hurbanovo so sídlom 
na území mesta 
s c h v a ľ u j e  
podľa predloženého návrhu Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Hurbanovo o určení 
výšky finančných prostriedkov na žiaka pre  zriaďovateľov škôl a školských zariadení 
mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hurbanovo so sídlom na území mesta s 
účinnosťou od 1.1.2014. 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: za           11  

                                                                                                                                  proti   0 

  zdržal sa hlasovania  0 

 

K bodu 13 – R ô z n e 
a) KONFER networks – Dávid Kondicz 

Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
      Firma  Dávid Kondicz  – KONFER networks  so sídlom ul. Skautov č. 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 vedené na LV 

č. 2376 podľa priloženej prílohy. Projektovaná trasa prechádza cez ulice Sládkovičova, 

Novozámocká, 1. Mája, Železničná, Nová, Malá, Z. Nejedlého, Komenského, A. 

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. 

Firma KONFER net bola založená začiatkom roku 2004 s cieľom poskytovať obyvateľom 

a firmám južného regiónu Slovenska spoľahlivé sprostredkovanie prístupu do 

medzinárodnej siete Internet za prijateľnú cenu. 

 

Bol prítomný Dávid Kondicz, ktorý odpovedal na otázky, ktoré mu predložili jednotlivý 

poslanci. 

Bc. Tomaščin sa informoval, aké možnosti prinesie pre občanov vybudovanie optickej 

siete, Ing. Egyházi sa pýtal na kvalitu služieb a na inštalačný poplatok. Poslankyňa 

Žigová sa zaujímala o programovú štruktúru a poslanec Štefánik o harmonogram 

výkopových prác pri uložení optických káblov. 



 
Zápisnica z 30. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 

konaného dňa 12. 12. 2013 
- 15 - 

Uznesenie č. 528/2013-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
b e r i e  n a  v e d o m i e  
informatívnu správu od Dávida Kondicza - KONFER networks so sídlom ul. Skautov 10, 
Dvory nad Žitavou o uloženie optických káblov na mestských pozemkoch v k. ú. Bohatá 
a k. ú. Hurbanovo 
u d e ľ u j e  s ú h l a s 
na uloženie optických káblov v zemi na mestských pozemkoch v Hurbanove pre stavbu 
„Vybudovanie optickej siete na poskytovanie širokopásmových služieb FTTB 
Hurbanovo“. 
 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: za           10  

                                                                                                                                  proti   0 

Ing. Hegyi                                                                                                                 zdržal sa hlasovania  1 

 
b) Návrh II. zmeny rozpočtu MsZS Hurbanovo 
Materiál predložila Ing. Pavlíková, riaditeľka MsZS. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
     II. zmenu rozpočtu Mestského zdravotného strediska Hurbanovo na rok 2013 pani 
riaditeľka predložila z dôvodu mimoriadnych situácií a to, že nastali havarijné stavy na 
budovách,  ktoré nemohli predpokladať pri zostavovaní rozpočtu na rok 2013. 
Strechy nad zubným laboratóriumom a RTG pracoviskom zatekali, nastali havarijné 
stavy, ktoré sa museli bezodkladne odstrániť. MsZS získalo sponzorské financie a na 
základe dohôd o vykonaní práce havarijný stav bol odstránený, keďže firmy by, podľa 
výsledkov prieskumu, vykonali opravu za oveľa vyššiu sumu. 
 
Uznesenie č. 529/2013-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
s c h v a ľ u j e  
II. zmenu rozpočtu Mestského zdravotného strediska Hurbanovo, so sídlom Komárňanská 
104, Hurbanovo na rok 2013 podľa predloženého návrhu. 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: za           11  

                                                                                                                                  proti   0 

  zdržal sa hlasovania  0 

 
c) Pridelenie mestských nájomných bytov 
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
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     V mesiaci december 2013 sa uvoľnia nájomné byty na adrese ul. Sládkovičová 

č. 2590/36, byt č. 11 a na adrese ul. Sládkovičová č. 2590/36, byt č. 12 a z tohto dôvodu 

boli oslovení prví dvaja žiadatelia z aktuálneho poradovníka na nájomné byty: 

1. Vojtech Madarász, bytom: Hurbanovo, ul. Jesenského č. 1402/6 

2. Albert Mikovics a Eva Mikovicsová, Hurbanovo, ul. Malá č. 1408/32 

 

Uznesenie č. 530/2013-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
s c h v a ľ u j e  
pridelenie uvoľneného mestského nájomného bytu na ul. Sládkovičová č. 2590/36, byt č. 
11 pre Vojtecha Madarásza, bytom: Hurbanovo, ul. Jesenského č. 1402/6, za nájomné v 
zmysle Mandátnej zmluvy medzi Mestom Hurbanovo a spoločnosťou Bytkomfort s.r.o. na 
obdobie 1 kalendárneho roka 
s c h v a ľ u j e  
pridelenie uvoľneného mestského nájomného bytu na ul. Sládkovičová č. 2590/36, byt č. 
12 pre Alberta Mikovicsa a Evu Mikovicsovú, Hurbanovo, ul. Malá č. 1408/3, za nájomné 
v zmysle Mandátnej zmluvy medzi Mestom Hurbanovo a spoločnosťou Bytkomfort  s.r.o.  
na obdobie 1 kalendárneho roka. 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: za           11  

                                                                                                                                  proti   0 

  zdržal sa hlasovania  0 

 

 
d) Odpredaj pozemku – František Molnár a manž. 
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
     Manželia František Molnár a Viola Molnárová, bytom Jókaiho 1892/3, Hurbanovo 

listom zo dňa 15. 11. 2013 požiadali Mesto Hurbanovo o odpredaj pozemku - plochy o 

výmere 1 m2 z pozemku v k. ú. Hurbanovo, parcely registra "C" č. 2746/11 - zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 4 603 m2 za účelom majetkoprávneho usporiadania pozemku 

pod garážou v radovej zástavbe na sídlisku Stred. Žiadatelia majú vybudovanú garáž na 

pozemku, parcele registra "C" č. 2746/2, ktorého sú spoluvlastníkmi - LV č. 2287. Ku 

kolaudácii stavby garáže bol vypracovaný geometrický plán Č. 4419108-55/2013 zo dňa 

25. 7. 2013, pričom sa zistilo, že stavba garáže zasahuje do okolitého pozemku, parcely 

registra "C" č. 2746/11, vlastníkom ktorého je Mesto Hurbanovo. Citovaným 

geometrickým plánom bol z mestského pozemku, parcely registra "C" č. 2746/11 

oddelený novovytvorený pozemok, parcela registra "C" č. 2746/17 - zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 1 m2, o odpredaj ktorého žiadatelia požiadali. Kolaudačné rozhodnutie 
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pre stavbu garáže vydalo Mesto Hurbanovo pod č. 7195/2013-3, 32212013-6 KR dňa 11. 

10. 2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11. 10. 2013. Stavbe garáže určilo Mesto 

Hurbanovo súpisné č. 3746 Rozhodnutím č. 48-125/2013 zo dňa 13. 11. 2013. 

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. 531/2013-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
s ú h l a s í  
s odpredajom nehnuteľnosti v k. ú. Hurbanovo novovytvoreného pozemku, parcely 
registra "C" č. 2746/17 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2, ktorý bol oddelený 
geometrickým plánom č. 44198108-55/2013 zo dňa 25. 7. 2013 z pozemku vedeného v 
katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Komárno, Katastrálny odbor na liste vlastníctva 
č. 2376, parcely č. 2746/11 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 4603 m2 podľa § 9a, 
ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení do 
bezpodielového  spoluvlastníctva manželov František Molnár a Viola Molnárová, bytom 
Jókaiho 1892/3, Hurbanovo, ktorí sú spoluvlastníkmi stavby garáže so súpisným č. 3746 
na pozemkoch, parcelách č. 2746/2 a 2746/17, za kúpnu cenu stanovenú podľa Zásad 
hospodárenia  a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo - príloha č. 3 vo výške 5 €/m2. 
Poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradia nadobúdatelia. 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: za           11  

                                                                                                                                  proti   0 

  zdržal sa hlasovania  0 

 

e) Prenájom pozemku v priemyselnom parku 
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
      Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove vo svojom uznesení č. 494/2013-MZ zo dňa 13. 

11. 2013 schválilo zverejnenie svojho zámeru prenajať pozemky v priemyselnom parku 

podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení firme 

Boto Enviro so sídlom Nitrianska 113, Nové Zámky - identifikačné údaje žiadateľa podľa 

výpisu zo živnostenského registra: Oto Bršel Boto enviro, miesto podnikania Hasičská 33, 

Šurany, IČO: 33457867 - za účelom vybudovania priemyselného areálu. Jedná sa o 
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pozemky v k. ú. Bohatá, parcelu č. 3578 - ostatná plocha o výmere 8 000 m2, parcelu č. 

3579 – ostatná plocha o výmere 3 000 m2 a parcelu č. 3580 - ostatná plocha o výmere 

5035 m2. Mestský úrad tento zámer mestského zastupiteľstva zverejnil spôsobom 

predpísaným v zákone o majetku obcí po dobu 15 dní. V uvedenom období neboli 

mestskému úradu doručené námietky proti tomuto zámeru ani žiadosti iných záujemcov o 

predmetný pozemok. 

V zmysle čl. IV, ods. 4, písm. b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta 

Hurbanovo výška nájomného v tomto prípade je 0,116 €/m2 na rok do roku 2024. 

Žiadateľ o prenájom pozemkov vo svojej žiadosti zo dňa 28. 10. 2013 vyslovil tiež 

požiadavku, aby mohol po uplynutí zmluvnej viazanosti nájmu prenajaté pozemky 

odkúpiť do svojho vlastníctva a zakotviť do zmluvy o nájme ustanovenie o zaručení jeho 

predkupného práva k pozemkom.  

 

Uznesenie č. 532/2013-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove     s ú h l a s í  
s uzatvorením nájomnej zmluvy o nájme nehnuteľnosti v k. ú. Bohatá, pozemkov, parcely 
č. 3578 - ostatná plocha o výmere 8000 m2, parcely č. 3579 - ostatná plocha o výmere  
3 000 m2, parcely č. 3580 - ostatná plocha o výmere 5035 m2 v súlade s § 9a, ods. 9, 
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení s firmou Oto Bršel Boto 
enviro s miestom podnikania Hasičská 33, Šurany, IČO: 33457867, za účelom 
vybudovania priemyselného areálu pre výrobu kotlov. Nájomné platné do roku 2024 je 
stanovené v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo vo 
výške 0,116 €/m2 na rok, t. j. celkom 1 860,06 € ročne. Doba nájmu 25 rokov, od 1. 1. 
2014 do 31. 12.2038, pričom výška nájomného po roku 2024 bude prehodnotená a 
aktualizovaná podľa znaleckého posudku o všeobecnej hodnote nájmu vyhotoveného k 
dátumu uzatvorenia dodatku o výške nájomného k zmluve o nájme. 

s ú h l a s í   s tým, aby bolo do zmluvy o nájme zapracované ustanovenie o dohode o 
predkupnom práve nájomcu podľa priloženého znenia: Dohoda o predkupnom práve   
Zmluvné strany sa dohodli, že spolu s uzatvorením zmluvy o nájme uzatvárajú dohodu o 
predkupnom práva nájomcu ako vecnom práve, ktoré spočíva v prednostnom práve 
nájomcu na odkúpenie prenajatej nehnuteľnosti do vlastníctva nájomcu minimálne za 
kúpnu cenu rovnajúcu sa všeobecnej hodnote nehnuteľnosti stanovenej znaleckým 
posudkom vypracovaným v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. Nájomca má právo na 
uplatnenie svojho predkupného práva na odkúpenie prenajatej nehnuteľnosti najskôr po 
uplynutí 10-tich rokov nájmu odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o nájme. Ak 
nájomca chce svoje predkupné právo uplatniť, písomne vyzve prenajímateľa na 
uzatvorenie zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. V takom prípade je 
prenajímateľ povinný uzatvoriť s nájomcom kúpnu zmluvu do 90 dní odo dňa doručenia 
písomnej výzvy na uzatvorenie kúpnej zmluvy prenajímateľovi, 
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p o v e r u j e    primátorku mesta, JUDr. Margitu Zemkovú, podpísaním zmluvy o nájme 
a dohody o predkupnom práve so žiadateľom Oto Bršel Boto enviro s miestom podnikania 
Hasičská 33, Šurany, IČO: 33457867. 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: za           11  

                                                                                                                                  proti   0 

  zdržal sa hlasovania  0 

 

 

f) Dodatok k nájomnej zmluve – LIMCAR 
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
     Ladislav Mlacák s miestom podnikania Slobody 1693/16, Hurbanovo, IČO: 46523154, 

vo verejnej súťaži konanej dňa 24. 10. 2013 sa stal víťazom na prenájom parkovacej 

plochy pri kostole sv. Ladislava pre stanovište taxislužby LIMCAR. Dňa 29. 10. 2013 

bola uzatvorená Nájomná zmluva o nájme pozemku č. NEH_169/2013, predmetom ktorej 

je nájom pozemku o výmere 8 m2 - parkovacej plochy - z parc. č. 8/1., druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie, výmera 1 844 m2. Pri vybavovaní povolení potrebných 

k výkonu činnosti taxislužby sa zistilo, že uvedenú činnosť môže vykonávať len 

právnická osoba, preto musel pán Mlacák založiť spoločnosť LIMCAR s. r. o., ktorej je 

jediným majiteľom, spoločníkom aj konateľom, preto navrhujeme súhlasiť s tým, aby 

nájomca podľa Nájomnej zmluvy č. NEH_169/2013, ktorým je podnikateľský subjekt 

Ladislav Mlacák - LIMCAR, uzatvoril so spoločnosťou LIMCAR s. r. o. zmluvu o 

podnájme pozemku. V čl. 6 nájomnej zmluvy je uvedené, že nájomca nie je oprávnený 

dať do podnájmu prenajatú nehnuteľnosť tretej osobe bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu prenajímateľa. Nájomca taktiež žiada, aby bolo znenie čl. 3 nájomnej zmluvy 

doplnené o vetu: Nájomca vyhlasuje, že uvedené parkovacie miesto bude využívané ako 

stanovište TAXISLUŽBY LIMCAR. 

 

Uznesenie č. 533/2013-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
s ú h l a s í  
s uzatvorením písomného dodatku k Nájomnej zmluve o nájme pozemku č. 
NEH_169/20l3 zo dňa 29.10.2013, predmetom ktorého má byť:  
1. Doplnenie znenia čl. 3 Nájomnej zmluvy o vetu:  Nájomca vyhlasuje, že uvedené 
parkovacie miesto bude využívané ako stanovište  TAXISLUŽBY  LIMCAR.  
2. Zmena znenia ods. 4, čl. 6 Nájomnej zmluvy nasledovne: Prenajímateľ súhlasí s tým, 
aby nájomca uzatvoril Zmluvu o podnájme prenajatého pozemku so spoločnosťou 
LIMCAR  s. r.o. so sídlom Slobody 1693/16, Hurbanovo, IČO 47547006. 
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Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: za           11  

                                                                                                                                  proti   0 

  zdržal sa hlasovania  0 

 

g) Zámena pozemkov v rekreačnej zóne: 
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
 
Uznesenie č. 534/2013-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  s ú h l a s í  
s uzatvorením zámennej zmluvy o zámene nehnuteľností v k. ú. Bohatá nachádzajúcich sa 
v rekreačnej zóne mesta, pozemku vo vlastníctve Mesta Hurbanovo evidovaného na liste 
vlastníctva č. 2869, parcely registra "C" č. 3462 - orná pôda o výmere 1 695 m2 za 
pozemky vo vlastníctve p. Ing. Karola Vargu, bytom Orechová 16, Hurbanovo, evidované 
na liste vlastníctva č. 2534, parcelu registra "C" č. 3470 - ostatná plocha o výmere 196 m2 
a parcelu registra "C" č. 3471 - orná pôda o výmere 1 974 m2 bez finančnej kompenzácie, 
a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v platnom znení. Uvedený zámer Mesta Hurbanovo bol zverejnený 
postupom podľa zákona. Jednotková všeobecná hodnota pozemku vo vlastníctve Mesta 
Hurbanovo bola stanovená v znaleckom posudku č. 8/2012 zo dňa 6.2.2012 
vypracovanom Ing. Alžbetou Chovanovou so sídlom Hlavná 58/25, Komárno - Ďulov 
Dvor vo výške 2,82 €/m2. Celková všeobecná hodnota pozemku je 4780 € (zaokrúhlene).  
Jednotková všeobecná hodnota pozemkov vo vlastníctve p. Ing. Karola Vargu bola 
stanovená v znaleckom posudku č. 22/2013 zo dňa 7. 4. 2013 vypracovanom Ing. 
Alžbetou Chovanovou so sídlom Hlavná 58/25, Komárno - Ďulov Dvor vo výške 2,90 
€/m2.Celková všeobecná hodnota pozemkov je 6293 €.  
Prípad hodný osobitného zreteľa sa odôvodňuje nasledovne:  
Ing. Karolovi Vargovi, bytom Orechová 16, Hurbanovo bol vytýčený do užívania 
náhradný pozemok podľa zákona č. 330/1991 Zb. pri brehu bohatského bágroviska, ktorý 
vlastnými silami vyčistil a skultúrnil a na vlastné náklady zriadil k pozemku elektrický 
rozvod a prípojku. Počas uskutočnenia projektu pozemkových úprav v k. ú. Bohatá nebol 
mu tento pozemok pridelený do vlastníctva, ale ho nadobudlo Mesto Hurbanovo a Ing. 
Vargovi boli pridelené pozemky v inej lokalite v rámci rekreačnej zóny vedľa pozemkov 
vo vlastníctve Mesta Hurbanovo, kde sa perspektívne plánuje vybudovanie aquaparku. 
Zámenou pozemkov sa zväčší výmera mestských pozemkov v tejto lokalite.  
(Poznámka: uzatvorenie zámennej zmluvy podľa § 9a, ods. 8, písm. e) si vyžaduje súhlas 
trojpätinovej väčšiny poslancov mestského zastupiteľstva). 
 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: za           10  

                                                                                                                                  proti   0 

Ing. Egyházi  zdržal sa hlasovania  1 
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Uznesenie č. 535/2013-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove    s ú h l a s í  
s uzatvorením zámennej zmluvy o zámene nehnuteľností v k. ú. Bohatá nachádzajúcich sa 
v rekreačnej zóne mesta, pozemkov vo vlastníctve Mesta Hurbanovo evidovaných na liste 
vlastníctva č. 2869, parcely registra "C" č. 3333 - záhrada o výmere 515 m2 a parcely 
registra "C" Č. 3334 - záhrada o výmere 481 m2 za pozemky vo vlastníctve p. Ladislava 
Feketeho, bytom Agátová 1468/9, Hurbanovo, evidované na liste vlastníctva č. 2564, 
parcelu registra "C" č. 3480 - orná pôda o výmere 2 549 m2 a parcelu registra "C" č. 3481 
- ostatná plocha o výmere 281 m2 bez finančnej kompenzácie, a to z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
platnom znení. Uvedený zámer Mesta Hurbanovo bol zverejnený postupom podľa zákona.  
Jednotková všeobecná hodnota pozemkov vo vlastníctve Mesta Hurbanovo bola stanovená 
v znaleckom posudku č. 8/2012 zo dňa 6.2.2012 vypracovanom Ing. Alžbetou 
Chovanovou so sídlom Hlavná 58/25, Komárno - Ďulov Dvor vo výške 3,76 €/m2. 
Celková všeobecná hodnota pozemkov je 3 745 € (zaokrúhlene). Jednotková všeobecná 
hodnota pozemkov vo vlastníctve p. Ladislava Feketeho bola stanovená v znaleckom 
posudku č. 22/2013 zo dňa 7. 4. 2013 vypracovanom Ing. Alžbetou Chovanovou so sídlom 
Hlavná 58/25, Komárno - Ďulov Dvor vo výške 2,90 €/m2. Celková všeobecná hodnota 
pozemkov je 8207€.  
Prípad hodný osobitného zreteľa sa odôvodňuje nasledovne:  
Ladislavovi Feketemu, bytom Agátová 1468/9, Hurbanovo boli vytýčené do užívania 
náhradné pozemky podľa zákona č. 330/1991 Zb. pri brehu bohatského bágroviska, ktoré 
vlastnými silami vyčistil a skultúrnil a na vlastné náklady zriadil k pozemkom elektrický 
rozvod a prípojku. Počas uskutočnenia projektu pozemkových úprav v k. ú. Bohatá neboli 
mu tieto pozemky pridelené do vlastníctva, ale ich nadobudlo Mesto Hurbanovo a L. 
Feketemu boli pridelené pozemky v inej lokalite v rámci rekreačnej zóny vedľa pozemkov 
vo vlastníctve Mesta Hurbanovo, kde sa perspektívne plánuje vybudovanie aquaparku. 
Zámenou pozemkov sa zväčší výmera mestských pozemkov v tejto lokalite.  
(Poznámka: uzatvorenie zámennej zmluvy podľa § 9a, ods. 8, písm. e) si vyžaduje súhlas 
trojpätinovej väčšiny poslancov mestského zastupiteľstva). 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: za           10  

                                                                                                                                  proti   0 

Ing. Egyházi  zdržal sa hlasovania  1 

 

Uznesenie č. 536/2013-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove   s ú h l a s í  
s uzatvorením zámennej zmluvy o zámene nehnuteľností v k. ú. Bohatá nachádzajúcich sa 
v rekreačnej zóne mesta, pozemku vo vlastníctve Mesta Hurbanovo evidovaného na liste 
vlastníctva č. 2869, parcely registra "C" č. 3328 - záhrada o výmere 833 m2 za pozemky 
vo vlastníctve p. Tibora Kuruca, bytom Záhradnícka 53, Hurbanovo, evidované na liste 
vlastníctva č. 3164, parcelu registra "C" č. 3494 - ostatná plocha o výmere 116 m2 a 
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parcelu registra "C" č. 3495 - orná pôda o výmere 741 m2 bez finančnej kompenzácie, a to 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení. Uvedený zámer Mesta Hurbanovo bol zverejnený 
postupom podľa zákona. Jednotková všeobecná hodnota pozemku vo vlastníctve Mesta 
Hurbanovo bola stanovená v znaleckom posudku č. 8/2012 zo dňa 6.2.2012 
vypracovanom Ing. Alžbetou Chovanovou so sídlom Hlavná 58/25, Komárno - Ďulov 
Dvor vo výške 3,76 €/m2. Celková všeobecná hodnota pozemku je 3 132 € (zaokrúhlene).  
Jednotková všeobecná hodnota pozemkov vo vlastníctve Tibora Kuruca bola stanovená v 
znaleckom posudku č. 22/2013 zo dňa 7. 4. 2013 vypracovanom Ing. Alžbetou 
Chovanovou so sídlom Hlavná 58/25, Komárno - Ďulov Dvor vo výške 2,90 €/m2. 
Celková všeobecná hodnota pozemkov je 2 485 € (zaokrúhlene).  
Prípad hodný osobitného zreteľa sa odôvodňuje nasledovne:  
Tiborovi Kurucovi, bytom Záhradnícka 53, Hurbanovo bol vytýčený do užívania náhradný 
pozemok podľa zákona č. 330/1991 Zb. pri brehu bohatského bágroviska, ktorý vlastnými 
silami vyčistil a skultúrnil a na vlastné náklady zriadil k pozemku elektrický rozvod a 
prípojku. Počas uskutočnenia projektu pozemkových úprav v k. ú. Bohatá nebol mu tento 
pozemok pridelený do vlastníctva, ale ho nadobudlo Mesto Hurbanovo ap. Kurucovi boli 
pridelené pozemky v inej lokalite v rámci rekreačnej zóny vedľa pozemkov vo  
vlastníctva Mesta Hurbanovo, kde sa perspektívne plánuje vybudovanie aquaparku. 
Zámenou pozemkov sa zväčší výmera mestských pozemkov v tejto lokalite.  
(Poznámka: uzatvorenie zámennej zmluvy podľa § 9a, ods. 8, písm. e) si vyžaduje súhlas 
trojpätinovej väčšiny poslancov mestského zastupiteľstva). 
 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: za           10  

                                                                                                                                  proti   0 

Ing. Egyházi  zdržal sa hlasovania  1 

 

Uznesenie č. 537/2013-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove   s ú h l a s í  
s uzatvorením zámennej zmluvy o zámene nehnuteľností v k. ú. Bohatá nachádzajúcich sa 
v rekreačnej zóne mesta, pozemku vo vlastníctve Mesta Hurbanovo evidovaného na liste 
vlastníctva č. 2869, parcely registra "C" č. 3460 - orná pôda o výmere 1 075 m2 za 
pozemky vo vlastníctve Zoltána Dikasza, bytom Hroznová 2597/14, Hurbanovo, 
evidované na liste vlastníctva č. 2700, parcelu registra "C" č. 3472 - orná pôda o výmere 
936 m2 a parcelu registra "C" č. 3473 - ostatná plocha o výmere 95 m2 bez finančnej 
kompenzácie, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8, písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Uvedený zámer Mesta 
Hurbanovo bol zverejnený postupom podľa zákona. Jednotková všeobecná hodnota 
pozemku vo vlastníctve Mesta Hurbanovo bola stanovená v znaleckom posudku č. 8/2012 
zo dňa 6.2.2012 vypracovanom Ing. Alžbetou Chovanovou so sídlom Hlavná 58/25, 
Komárno - Ďulov Dvor vo výške 2,82 €/m2. Celková všeobecná hodnota pozemku je  
3 031,50 €. Jednotková všeobecná hodnota pozemkov vo vlastníctve Zoltána Dikasza bola 
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stanovená v znaleckom posudku č. 22/2013 zo dňa 7. 4. 2013 vypracovanom Ing. 
Alžbetou Chovanovou so sídlom Hlavná 58/25, Komárno - Ďulov Dvor vo výške 2,90 
€/m2. Celková všeobecná hodnota pozemkov je 2990 € (zaokrúhlene).    
Prípad hodný osobitného zreteľa sa odôvodňuje nasledovne:  
Zoltánovi Dikaszovi, bytom Hroznová 2597/14, Hurbanovo bol vytýčený do užívania 
náhradný pozemok podľa zákona č. 330/1991 Zb. pri brehu bohatského bágroviska, ktorý 
vlastnými silami vyčistil a skultúrnil a na vlastné náklady zriadil k pozemku elektrický 
rozvod a prípojku. Počas uskutočnenia projektu pozemkových úprav v k. ú. Bohatá nebol 
mu tento pozemok pridelený do vlastníctva, ale ho nadobudlo Mesto Hurbanovo a Z. 
Dikaszovi boli pridelené pozemky v inej lokalite v rámci rekreačnej zóny vedľa pozemkov 
vo vlastníctva Mesta Hurbanovo, kde sa perspektívne plánuje vybudovanie aquaparku. 
Zámenou pozemkov sa zväčší výmera mestských pozemkov v tejto lokalite.  
(Poznámka: uzatvorenie zámennej zmluvy podľa § 9a, ods. 8, písm. e) si vyžaduje súhlas 
trojpätinovej väčšiny poslancov mestského zastupiteľstva). 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: za           10  

                                                                                                                                  proti   0 

Ing. Egyházi  zdržal sa hlasovania  1 

 

Uznesenie č. 538/2013-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove    s ú h l a s í  
s uzatvorením zámennej zmluvy o zámene nehnuteľnosti v k. ú. Bohatá nachádzajúcej sa v 
rekreačnej zóne mesta, pozemku vo vlastníctve Mesta Hurbanovo evidovaného na liste 
vlastníctva č. 2869, parcely registra "C" č. 3337 - záhrada o výmere 1 000 m2 za pozemky 
vo vlastníctve Magdalény Kajanovej, bytom Robotnícka 294/18, Dulovce, evidované na 
liste vlastníctva č. 2648, parcelu registra "C" č. 3484 - orná pôda o výmere 2 413 m2 a 
parcelu registra "C" č. 3485 - ostatná plocha o výmere 329 m2 bez finančnej kompenzácie, 
a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v platnom znení. Uvedený zámer Mesta Hurbanovo bol zverejnený 
postupom podľa zákona. Jednotková všeobecná hodnota pozemku vo vlastníctve Mesta 
Hurbanovo bola stanovená v znaleckom posudku č. 8/2012 zo dňa 6.2.2012 
vypracovanom Ing. Alžbetou Chovanovou so sídlom Hlavná 58/25, Komárno - Ďulov 
Dvor vo výške 3,76 €/m2. Celková všeobecná hodnota pozemku je 3760 €. Jednotková 
všeobecná hodnota pozemkov vo vlastníctve Magdalény Kajanovej bola stanovená v 
znaleckom posudku č. 22/2013 zo dňa 7. 4. 2013 vypracovanom Ing. Alžbetou 
Chovanovou so sídlom Hlavná 58/25, Komárno - Ďulov Dvor vo výške 2,90 €/m2. 
Celková všeobecná hodnota pozemkov je 7 952 € (zaokrúhlene).  
Prípad hodný osobitného zreteľa sa odôvodňuje nasledovne:  
Magdaléne Kajanovej, bytom Robotnícka 294/18, Dulovce bol vytýčený do užívania 
náhradný pozemok podľa zákona č. 330/1991 Zb. pri brehu bohatského bágroviska, ktorý 
vlastnými silami vyčistila a skultúrnila a na vlastné náklady zriadila k pozemku elektrický 
rozvod a prípojku. Počas uskutočnenia projektu pozemkových úprav v k. ú. Bohatá nebol 
jej tento pozemok pridelený do vlastníctva, ale ho nadobudlo Mesto Hurbanovo a 
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Magdaléne Kajanovej boli pridelené pozemky v inej lokalite v rámci rekreačnej zóny 
vedľa pozemkov vo vlastníctva Mesta Hurbanovo, kde sa perspektívne plánuje 
vybudovanie aquaparku. Zámenou pozemkov sa zväčší výmera mestských pozemkov v 
tejto lokalite.  
(Poznámka: uzatvorenie zámennej zmluvy podľa § 9a, ods. 8, písm. e) si vyžaduje súhlas 
trojpätinovej väčšiny poslancov mestského zastupiteľstva). 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: za           10  

                                                                                                                                  proti   0 

Ing. Egyházi  zdržal sa hlasovania  1 

  

 
Uznesenie č. 539/2013-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove   s ú h l a s í  
s uzatvorením zámennej zmluvy o zámene nehnuteľností v k. ú. Bohatá nachádzajúcich sa 
v rekreačnej zóne mesta, pozemku vo vlastníctve Mesta Hurbanovo evidovaného na liste 
vlastníctva č. 2869, parcely registra "C" č. 3463 - orná pôda o výmere 1 695 m2 za 
pozemky vo vlastníctve Mgr. Kataríny Valachovej, bytom Novozámocká 35, Hurbanovo, 
evidované na liste vlastníctva č. 2707, parcelu registra "C" č. 3468 - orná pôda o výmere 1 
977 m2 a parcelu registra "C" č. 3469 - ostatná plocha o výmere 192 m2 bez finančnej 
kompenzácie, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8, písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Uvedený zámer Mesta 
Hurbanovo bol zverejnený postupom podľa zákona. Jednotková všeobecná hodnota 
pozemku vo vlastníctve Mesta Hurbanovo bola stanovená v znaleckom posudku č. 8/2012 
zo dňa 6.2.2012 vypracovanom Ing. Alžbetou Chovanovou so sídlom Hlavná 58/25, 
Komárno - Ďulov Dvor vo výške 2,82 €/m2. Celková všeobecná hodnota pozemku je 4 
780 € (zaokrúhlene).  
Jednotková všeobecná hodnota pozemkov vo vlastníctve Mgr. Kataríny Valachovej bola 
stanovená v znaleckom posudku č. 22/2013 zo dňa 7. 4. 2013 vypracovanom Ing. 
Alžbetou Chovanovou so sídlom Hlavná 58/25, Komárno - Ďulov Dvor vo výške 2,90 
€/m2. Celková všeobecná hodnota pozemkov je 6 290 € (zaokrúhlene).  
Prípad hodný osobitného zreteľa sa odôvodňuje nasledovne:  
Mgr. Kataríne Valachovej, bytom Novozámocká 35, Hurbanovo bol vytýčený do užívania 
náhradný pozemok podľa zákona č. 330/1991 Zb. pri brehu bohatského bágroviska, ktorý 
vlastnými silami vyčistila a skultúrnila a na vlastné náklady zriadila k pozemku elektrický 
rozvod a prípojku. Počas uskutočnenia projektu pozemkových úprav v k. ú. Bohatá nebol 
jej tento pozemok pridelený do vlastníctva, ale ho nadobudlo Mesto Hurbanovo ap. Mgr. 
Valachovej boli pridelené pozemky v inej lokalite v rámci rekreačnej zóny vedľa 
pozemkov vo vlastníctva Mesta Hurbanovo, kde sa perspektívne plánuje vybudovanie 
aquaparku. Zámenou pozemkov sa zväčší výmera mestských pozemkov v tejto lokalite.   
(Poznámka: uzatvorenie zámennej zmluvy podľa § 9a, ods. 8, písm. e) si vyžaduje súhlas 
trojpätinovej väčšiny poslancov mestského zastupiteľstva). 
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Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: za           10  

                                                                                                                                  proti   0 

Ing. Egyházi  zdržal sa hlasovania  1 

 

h) Návrh na doplnenie Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v   
    Hurbanove 
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
       V súvislosti s novou distribúciou materiálov na rokovania mestského zastupiteľstva 
(pomocou  prístupu  na  stránke  www.hurbanovo.sk)  predkladáme  návrh  na  zmenu 
Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Hurbanove. 
 
Uznesenie č. 540/2013-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
z m e n í  
bod č. 1) v Článku 5 - Program rokovania mestského zastupiteľstva na nasledovné znenie:  
Návrh programu riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej 
tabuli v meste a na webovej stránke mesta aspoň týždeň pred zasadnutím mestského 
zastupiteľstva. Materiály na rokovanie mestského zastupiteľstva sa zasielajú poslancom 
pomocou prístupu na stránke www.hurbanovo.sk  v časti Digitálne zastupiteľstvo 
spravidla v termíne zverejnenia pozvánky. 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: za           11  

                                                                                                                                  proti   0 

  zdržal sa hlasovania  0 

 

i) Návrh na vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb na území mesta 
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
      Komunitné plánovanie sociálnych služieb je metóda, prostredníctvom ktorej je možné 

na úrovni obcí plánovať sociálne služby tak, aby zodpovedali potrebám jednotlivých 

skupín občanov a zároveň boli v súlade s miestnymi špecifikami. Ide o otvorený proces, 

cieľom ktorého je: 

· napĺňanie potrieb občanov odkázaných na jednotlivé formy sociálnej pomoci 

· zabezpečovanie zdrojov na jednotlivé formy sociálnej pomoci 

· hľadanie optimálnych riešení, ktoré najlepšie zodpovedajú miestnym podmienkam a 

potrebám ľudí. 

Cieľom komunitného plánovania je spoločne dospieť k identifikácii problémov, 

plánovať a určovať stratégiu a napokon vyriešiť alebo prispieť k riešeniu konkrétneho 
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problému v komunite. Východisko alebo hlavná myšlienka komunitného plánovania je 

jednoduchá - „skôr ako o ľuďoch rozhodneš, poraď sa s nimi“. Druhá myšlienka v 

komunitnom plánovaní vychádza z princípu subsidiarity - „nepomáhajte, buďte užitoční“, 

čo znamená poskytnúť takú formu a mieru pomoci, ktorú užívateľ potrebuje a nie čo si 

myslíme my, že by potrebovali. Treťou myšlienkou komunitného plánovania je , že 

užívatelia sociálnych služieb by sa mali podielať na plánovaní a rozhodovaní o sociálnych 

službách. 

     Komunitné plánovanie sociálnych služieb sa od iných rôznych strategických plánov 

líši tým, že užívatelia sociálnych služieb sú oveľa viac závislí na plánovaných sociálnych 

službách ako iné cieľové skupiny pri strategických plánoch. 

Podľa § 80, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení 

zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 

neskorších predpisov do pôsobnosti obce patrí: 

a) vypracúva, schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom 

    obvode, 

b) utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja. 

 
Uznesenie č. 541/2013-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
p o v e r u j e  
komisiu sociálnu, bytovú a zdravotnú pri mestskom zastupiteľstve na vypracovanie 
základných cieľov komunitného plánu mesta Hurbanovo. 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: za           11  

                                                                                                                                  proti   0 

  zdržal sa hlasovania  0 

 

K bodu 14 – D i s k u s i a  

Komisia verejného poriadku a dopravy pri MsZ v Hurbanove na základe petície 
obyvateľov mesta na odstránenie dopravného značenia na ul. Komárňanskej navrhuje 
prijať uznesenie.  
Mgr. Hulko podotkol, že keď bola podaná žiadosť na Okresný dopravný inšpektorát 
v Komárne na vyjadrenie súhlasného stanoviska k zrušeniu trvalého dopravného značenia 
„zákaz státia“  na ceste I/64 v Hurbanove, Mesto dostalo zamietavé stanovisko 
dopravného inšpektorátu. 
 
Uznesenie č. 542/2013-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
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s ú h l a s í 
s úpravou dopravného značenia na ul. Komárňanskej nasledovne: 
odstránenie tabúľ od ulice 28. októbra až po križovatku Komárňanská - Konkolyho a v 
druhom smere od križovatky ulíc Komárňanská – Rybárska umiestniť pôvodné dopravné 
značenie. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: za            8  

                                                                                                                                  proti    0 

Ing. Hegyi, Ing. Lovász, Mgr.Basternáková                                                             zdržal sa hlasovania   3 

 

 
Uznesenie č. 543/2013-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í 
s umiestnením dopravného vypuklého zrkadla na protiľahlý stĺp verejného osvetlenia na 

ul. Železničnej, aby bol zabezpečený dostatočný rozhľad na cestu, keďže sa nejedná o 

križovatku, ale o výjazd na cestu. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: za           10  

                                                                                                                                  proti   0 

Ing. Hegyi  zdržal sa hlasovania  1 

 

     V rámci diskusie primátorka mesta, JUDr. Zemková informovala o podujatiach 
v adventnom období v meste Hurbanovo. 
Poslankyňa Žigová informovala o poukážkach v hodnote 5 €, ktoré boli doručené 
dôchodcom.  
RNDr. Hamranová navrhuje zapnúť verejné osvetlenie od 15. decembra 2013. 
Žiada zabezpečiť kronikára mesta a informovala o uskutočnení vianočných trhov na nám. 
Konkolyho. 

Ing. Lovász poukázal na výborné obstátie futbalistov počas jesennej sezóny. 

 

K bodu 15 – Z á v e r  

Nakoľko  program  rokovania  mestského zastupiteľstva  bol vyčerpaný, primátorka 

mesta JUDr. Margita Zemková sa poďakovala prítomným za účasť a popriala všetkým 

požehnané vianočné sviatky, do nového roka veľa zdravia, šťastia, pohody a 

zároveň ukončila 30. zasadnutie mestského zastupiteľstva. 
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                                                                    JUDr. Margita   Z e m k o v á 
        primátorka mesta 

 
 
 
 
 
Overovatelia: MUDr. Anna  Bašternáková 

 
                            Bc. Štefan  Tomaščin 
 

 


