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Z á p i s n i c a 
 

zo  7.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,  
ktoré sa konalo dňa 3. 9. 2015 

 
 
Rokovanie 7. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Hurbanove zahájila  Mgr. 

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

 
Neprítomný – ospravedlnený:    Ing. Karol Lovász 
 
Na začiatku rokovania zo súkromných dôvodov boli neprítomní poslanci: Peter Ondrusek 
a Zoltán Pollák. 

    
Ďalší prítomní: Ing. Adriana Kasášová, prednostka MsÚ  

Mgr. Peter  Závodský, zástupca primátorky mesta 
Ing. Margita Rechtorisová, vedúca ekonomického odd. MsÚ 

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

                      Ing. Edita Gogolová, hlavná účtovníčka ekonomického odd. 
Mgr. Roland Hulko, vedúci odd. regionálneho rozvoja MsÚ 
Róbert Major, náčelník MsP Hurbanovo 

 
Primátorka mesta Mgr. Ildikó Basternáková predložila návrh programu rokovania.                             
   
  1. Zahájenie, schválenie pracovných komisií a zapisovateľky 
  2. Interpelácia 
  3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 
  4. Dohoda o partnerskej spolupráci medzi Mestom Hurbanovo a Mestom Žlutice (ČR) 
  5. Plnenie rozpočtu mesta a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hurbanovo  
      za I. polrok 2015 
  6. Návrh II. zmeny rozpočtu mesta Hurbanovo a organizácií v jeho zriaďovateľskej   
      pôsobnosti na rok 2015 
  7. Návrh na zloženie inventarizačných komisií pre riadnu ročnú inventarizáciu  majetku   
      mesta 
  8. Organizačný poriadok Mestskej polície Hurbanovo 
  9. Rôzne 
  10. Diskusia 
  11. Záver 
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Predložený návrh programu rokovania 7. zasadnutia mestského zastupiteľstva bol 
poslancami mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválený. 
 
Mgr. Ildikó Basternáková, primátorka mesta predložila návrh na zloženie  pracovných  
komisií a určila zapisovateľku a overovateľov zápisnice nasledovne: 
 
Návrhová komisia:      Georgína   R a d o š i c k á 
                 Zoltán  P o l l á k   
       RNDr. Mária  H a m r a n o v á  
     
Mandátová komisia:                        Peter  O n d r u s e k      
                                   Ing. Zoltán  H e g y i 
       Anna  Ž i g o v á 
 
Zapisovateľka:                                         Silvia   F e j e s o v á 
 
Overovatelia:     Bc. Štefan  T o m a š č i n                    
                Zoltán  O n d r u š e k  
 
Navrhnuté zloženie pracovných komisií bolo poslancami mestského zastupiteľstva 
schválené. 
 
K bodu 2 -  I n t e r p e l á c i a  
        Úvodom  interpelácie  primátorka mesta odpovedala poslancom na dotazy 
z ostatného zasadnutia mestského zastupiteľstva, ktoré sľúbila preveriť. 
Poslanec Tomaščin tlmočil sťažnosť obyvateľov mesta, že digitálne vysielanie programu 
DUNA TV nie je ozvučené. Zamestnanci TV Carisma nás usmernili, že v prípade 
sledovania tohto programu je potrebné nastaviť televízny prijímač na európsku zvukovú 
normu. 
- Požadoval do vysielania TV Carisma zaradiť rozprávkový kanál ŤUKI. Tento kanál má 
v ponuke iba Slovak Telekom v televízii Magio, dostali sme prísľub, že sa TV Carisma 
pokúsi tento kanál získať a zaradiť do vysielania. 
Čo sa týka uloženia multifunkčného povrchu ľadovej plochy, oznamujem vám, že povrch 
je uložený, ľadová plocha sa už využíva na rôzne športové aktivity.  
Poslanec Ing. Hegyi  požadoval osadiť na začiatku mestskej časti Bohatá tabuľu 
s onačením tejto mestskej časti v maďarskom jazyku. Možnosť označenia mestskej časti 
Bohatá tabuľou v maďarskom jazyku preveroval pán zástupca, Mgr. Závodský, ktorý 
zistil, že nemáme zákonnú možnosť, aby sme takúto tabuľu umiestnili, schodnou cestou 
by bolo umiestnenie tabule s nápisom „Vítame vás v mestskej časti Bohatá“  (v oboch 
jazykoch). 
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Poslankyňa Radošická  žiadala, aby sme sa obrátili na Slovenský zväz záhradkárov 
v Bratislave so žiadosťou o udržanie a zachovanie bezpečného stavu budovy – vily 
Wolner na Železničnej ulici. Mesto požiadalo tajomníka zväzu pána Korčeka o stretnutie, 
do dnešného dňa sme neobdržali žiadnu odpoveď. Pokúsime sa stretnutie opätovne 
inicializovať. 
Do interpelácie sa prihlásil Bc. Tomaščin, žiadal doriešiť čierne stavby na ul. Malej, na 
ulici Nový diel, na ulici Kostolnej, na Kvetnej a na ulici Šáradskej. 
Pýtal sa na využitie pracovníkov vykonávajúcich verejnoprospešné práce v meste. 
Mgr. Basternáková, primátorka mesta odpovedala, že na ul. Malej je stav sledovaný, je 
plánovaná previerka existujúceho stavu zo strany stavebného úradu, na Novom diely sa 
stav prešetrí, ohľadne Kvetnej ulice sa spracováva zápisnica z prehliadky, začalo sa 
konanie, ale nie je to čierna stavba. Na stavbu na ulici Šáradskej bolo vydané povolenie na 
zbúranie čiernej stavby a na ulici Kostolnej tiež nie je čierna stavba. 
Na druhú otázku odpovedal Mgr. Hulko nasledovne: Potenciál využiteľnosti 
verejnoprospešných pracovníkov – sú rozdelení v rámci troch programov na aktivačné 
práce, malé obecné služby a v zmysle §  10 na nutnosť odpracovania 32 hodín.  Zadelenie 
riešia dve zamestnankyne, ktoré riadia činnosť a práce týchto pracovníkov. 
 
Na rokovanie sa dostavil poslanec Peter Ondrusek. 
Poslankyňa Žigová sa pýtala na vytvorenie jarkov v mestskej časti Bohatá po rozšírení 
kanalizácie, nakoľko neodteká dažďová voda. Ďalej na pýtala, či bol schválený   súhlas na 
úpravu verejného priestranstva vo vlastníctve mesta na vybudovanie  parkoviska na ulici 
Krátkej, upozornila, že sa tam nachádza  jama a hrozí nebezpečenstvo úrazu. 
Mgr. Hulko dodal, že náprava vyplnených jarkov sa rieši, stav parkoviska sa prešetrí. 
Poslankyňa Radošická prosila na webovej stránke mesta zmodernizovať, aktualizovať 
kultúrny kalendár mesta.  
Mgr. Basternáková, primátorka mesta odpovedala, že zodpovedná osoba je riaditeľka 
kultúrneho strediska MKT, Bc. Lelovičová.  Touto cestou prosíme jednotlivé organizácie 
včas nahlásiť podujatia. 
Ing. Gróf žiadal doriešiť dopravné značenie na križovatke ulíc Lipová a Komárňanská. 
Tlmočil sťažnosť občanov z ulice  Súdnej na možnosť upchatia kanalizácie, nakoľko 
stekajúca dažďová voda z parkoviska za VÚB, a.s.  do nej vyplavuje jemný makadam. 
Prosil informovať o výstavbe kanalizácie a o ukončovacích stavebných úpravách. 
Mgr. Závodský, zástupca primátorky mesta odpovedal, že schválené je vodorovné 
dopravné značenie na ul. Komárňanská, značenie rieši Slovenská správa ciest, ktorá musí 
vypísať verejné obstarávanie na dodávateľa.  Ďalej dodal, že ostatné dopravné značenie na 
ceste I/64 - Komárňanská ul. bolo na základe našej žiadosti pôvodne zamietnuté, avšak 
prebehli dve pracovné stretnutia s tvaromiestnou obhliadou, kde došlo k záverom, že je 
možná čiastočná úprava dopravného značenia. Čakáme na určenie zmeny tohto značenia 
Okresným úradom Nitra, Odborom dopravy a cestného hospodárstva. 
Mgr. Hulko poznamenal, že prebehlo kolaudačné konanie, asfaltovanie miestnych 
komunikácií je hotové okrem úseku ul. Slobody, reklamácie majú byť ukončené do konca 
septembra. 
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RNDr. Hamranová poprosila o okamžitú inventúru všetkých stromov v areáloch škôl 
a školských zariadení, aby nedošlo k zbytočnému úrazu. Potrebné je upraviť priestor pred 
Základnou umeleckou školou , kde je okolo stromov päť veľkých dier. 
Pýtala sa na čistenie kanálu Ibolyáš. 
Pripomínala, že kvôli reprezentácii mesta by bolo vhodné dať vyrobiť tzv. suveníry – 
pohľadnice, keramika, magnetky a pod., síce mesto disponuje s nimi, ale sú trocha 
zastaralé, nemoderné. Základná umelecká škola je ochotná spolupracovať pri príprave 
fotografií, keramiky, návrhov a pod. Vhodné by bolo vyrobiť aj tzv. turistickú pečiatku pre 
zberateľov. 
Požiadala vedenie mesta o prehodnotenie vytvorenia bezbariérového prístupu na mestský 
úrad. 
 
K bodu 3 
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 
Na 6. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, konaného dňa 18. júna 2015 boli 
prijaté uznesenia od čísla 87 do 99/2015 - MZ.  Ukladaciu časť malo uznesenie č. 87, 96  a  
99/2015 – MZ. 
Uznesenie č. 87/2015  mestské zastupiteľstvo p o v e r u j e  
primátorku mesta Hurbanovo zabezpečením právnych úkonov na vyňatie nebytových 
priestorov (bývalá lekáreň Medovka) na prízemí Mestského zdravotníckeho strediska 
Hurbanovo, Komárňanská č. 104, súpisné číslo 262, parc. č. 101 v k. ú. Hurbanovo, s 
rozlohou 123,10 m2 z určenia na zabezpečovanie zdravotníckej starostlivosti, na určenie k 
využívaniu priestorov k služobnej činnosti Mestskej polície Hurbanovo v zmysle „Zmluvy 
o prevode privatizovaného majetku na mesto Hurbanovo“ uzatvorenej s Fondom 
národného majetku Slovenskej republiky. 
          Mestu Hurbanovo bol doručený písomný súhlas od VÚC Nitra a  Ministerstva 
zdravotníctva SR, telefonicky potvrdil súhlas na vyňatie aj Fond národného majetku 
– písomný súhlas čakáme. 

V uznesení č. 96/2015-MZ ohľadom voľného optického vlákna mestské 
zastupiteľstvo   u k l a d á   primátorke mesta 

Zakotviť do podmienok súťaže:   
1. 1. splatnosť nájomnej ceny za každý ďalší kalendárny rok uhradiť v dvoch splátkach – 
1. splátku vo výške 50 % z nájomnej ceny do 31. januára a zvyšok do 31. júla; inak má 
vyhlasovateľ právo odstúpiť od zmluvy,  
2. v prípade, že súťažiaci má na území mesta vybudovanú optickú sieť alebo vybuduje 
optickú sieť počas doby platnej nájomnej zmluvy s vyhlasovateľom, umožní Mestu 
Hurbanovo v prípade potreby do 15 dní odo dňa doručenia tejto požiadavky využiť svoje 
optické vlákna v minimálnom počte 2 ks v celom profile pre ľubovoľný účel za takú istú 
cenu, akú platí nájomca podľa platnej nájomnej zmluvy za vlákna v metropolitnej optickej 
sieti Mesta Hurbanovo,  u k l a d á  
1. komisii podľa bodu B uplatniť pri posudzovaní kritérium – najvyššia konečná cena a 
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ukladá predložiť odporúčanie s návrhom na záverečné rozhodnutie Mestského 
zastupiteľstva v Hurbanove vo forme písomného protokolu z vyhodnotenia obchodnej 
verejnej súťaže do 14. 08. 2015. 
Úloha bola splnená, neprihlásil sa nikto do obchodnej verejnej súťaže. 
V uznesení č. 99/2015 mestské zastupiteľstvo    ž i a d a l o 
primátorku mesta Hurbanovo, aby v čo najkratšom čase od 6. zasadnutia MZ v Hurbanove 
zvolala pracovné stretnutie vo veci ďalšej činnosti spoločného školského úradu jeho 
finančného krytia so starostami obcí združenia „Združenie obcí Mikroregión Hurbanovo 
a okolie“ – Bajč, Dulovce, Imeľ, Iža, Martovce, Nesvady, Pribeta a Svätý Peter. 
V prípade ak obce odmietnu prispieť na chod spoločného školského úradu žiadame 
o predloženie ďalšieho návrhu zo strany mesta. 
      Pracovné stretnutie sa uskutočnilo dňa 13. 8. 2015  v zasadačke mestského úradu, 
na ktorom sa zúčastnili okrem starostov obce Imeľ a Pribeta všetci starostovia obcí 
mikroregiónu. Všetci starostovia obcí hlasovaním jednomyseľne odmietli prispievať 
na náklady úradu, ktoré prevyšujú štátnu dotáciu na chod školského úradu. 
Jednoznačne sa všetci vyjadrili za zachovanie spoločného školského úradu.  
Na základe prijatého uznesenia sa primátorka mesta rozhodla, že ani Mesto 
Hurbanovo nebude prispievať na náklady chodu spoločného školského úradu 
prevyšujúce štátnu dotáciu na chod úradu. Zamestnankyňa školského úradu 
súhlasila, že svoju činnosť bude vykonávať aj za plat, ktorý jej prislúcha vo výške 
štátnej dotácie. Po dohode so starostami obcí sa prehodnotí pracovná náplň 
zamestnankyne v zmysle platnej smernice týkajúcej sa činnosti spoločných školských 
úradov. Táto zmena je platná od 1. septembra 2015. 
         
K bodu 4 
Dohoda o partnerskej spolupráci medzi Mestom Hurbanovo a Městom Žlutice (ČR) 
Materiál predložil Mgr. Závodský, zástupca primátorky. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
      V súlade s § 21 zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov o obecnom 
zriadení je mestskému zastupiteľstvu v zmysle § 11 ods. 4, písm. h) zákona SNR č. 
369/1990 Zb. predložený návrh na schválenie Dohody o partnerskej spolupráci města 
Žlutice (Česká republika) a mesta Hurbanovo (ďalej len dohoda). Prijatie dohody o 
spolupráci medzi mestami je prirodzeným vyústením medzinárodných partnerských 
vzťahov a výbornej spolupráce dobrovoľných hasičských zborov oboch miest. Prijatím 
partnerstva sa posunie táto spolupráca na úroveň miest, čím sa rozšíria možnosti a oblasti 
ešte väčšej a intenzívnejšej spolupráce medzi mestami Hurbanovo a Žlutice. 
Schválením partnerskej dohody sa okrem spolupráce dobrovoľných hasičských  zborov 
naskytnú možnosti rozvíjania spolupráce medzi partnerskými mestami aj v kultúrnej, 
umeleckej, športovej a  ďalšich oblastiach, ako aj možnosti uzatvárať nové priateľstvá 
medzi ľuďmi. Taktiež významným prvkom bude aj výmena informácii, skúseností, 
názorov, či na úrovni  miest, mestských organizácii, alebo aj na úrovni občianskych 
združení, spolkov, resp. medzi jednotlivcami. 
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Uzatvorenie dohody je významný medzník mesta Hurbanovo aj v tom smere, že sa 
začneme zapájať do medzinárodnej spolupráce medzi mestami, ktorú podporuje aj 
Európska únia. Z toho dôvodu sa môžeme spoločne uchádzať v rámci grantových 
projektov a programov, o finančné prostriedky EÚ súvisiacich s organizovaním 
spoločenských, kultúrnych, športových, umeleckých a iných akcií, v rámci medzinárodnej 
spolupráce. 
Berúc do úvahy všetky aspekty Mesto Hurbanovo navrhuje mestskému zastupiteľstvu 
schváliť „Dohodu o partnerskej spolupráci města Žlutice a mesta Hurbanovo“. 
 
Uznesenie č. 100/2015-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje 
Dohodu o partnerskej spolupráci města Žlutice a mesta Hurbanovo. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: za             9  
                                                                                                                                  proti    0 

                         zdržal sa hlasovania   0 
 
Na rokovanie sa dostavil poslanec Pollák. 
 
 
K bodu 5  
Plnenie rozpočtu mesta a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hurbanovo  
za I. polrok 2015 
Materiál predložila Ing. Gogolová, hlavná účtovníčka ekonomického oddelenia. Písomná 
správa tvorí prílohu zápisnice.   

Celkové príjmy za I. polrok predstavovali 3 837 tis. € a výdavky boli vo výške 3 
397 tis. €. Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami činí: 439 872,49 €. Príjmy 
mesta sú plnené na 36,57 % a v oblasti výdavkov je rozpočet plnený na 32,37 %.  

 
Nižšie plnenie je v oblasti kapitálových príjmov a výdavkov, nakoľko  väčšia časť 

prác v rámci investičných aktivít mesta sa realizuje v II. a III. štvrťroku a ich finančné 
vysporiadanie sa uskutoční až v druhom polroku 2015.   

 
V rámci bežných výdavkov sú financované činnosti nevyhnutné na zabezpečenie 

plynulého chodu mesta, mestskej polície, požiarnej ochrany, matriky, stavebného úradu, 
klubov dôchodcov,  ako aj odpadového hospodárstva,  údržby a čistoty miestnych 
komunikácií a verejných priestranstiev, výdavky na verejné osvetlenie, kultúru, šport, 
školstvo a sociálnu sféru. 

V investičnej oblasti boli v priebehu  I. polroka osadené nové vodomery pre 
žiadateľov, bola zrealizovaná ďalšia etapa rozšírenia kamerového systému mesta, 
pokračovalo sa  vo výstavbe kanalizačnej a vodovodnej siete mesta, ako aj inžinierskych 
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sietí v areáli priemyselného parku. 
          Jednotlivé organizácie mesta hospodária s finančnými prostriedkami, ktoré získajú  
vo forme štátnej dotácie na prenesené kompetencie, dotácie z rozpočtu mesta, vlastných  
príjmov, ako aj dotácie získané na realizáciu projektov.  
 
Uznesenie č. 101/2015-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
1. správu o plnení rozpočtu mesta Hurbanovo za I. polrok 2015,  
2. monitorovaciu správu programového rozpočtu k 30. 6. 2015. 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za           10  
                                                                                                                                  proti    0 

                                      zdržal sa hlasovania   0 
 
- Základná škola, Nám. Konkolyho – Thege č. 2, Hurbanovo: 
Jedná sa o financovanie samotnej činnosti školy, školského klubu, školskej jedálne. 
Výdavky školy k 30. 6. 2015 predstavovali 283 470,99 €, z celkového rozpočtu 697 835 €. 
Rozpis výdavkov podľa jednotlivých činností je v priložených materiáloch. 
V príjmovej oblasti  škola získala okrem príspevku od žiakov na školský klub, 
nájomného, príjmov za zber papiera a z dobropisov, aj finančné prostriedky na realizáciu 
projektov z KŠÚ v celkovej výške 201,70 €. 
 
Uznesenie č. 102/2015-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
Rozbor hospodárenia Základnej školy, so sídlom na Nám. Konkolyho – Thege č. 2 
Hurbanovo za I. polrok 2015 podľa predloženého návrhu. 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za           10  
                                                                                                                                  proti    0 

                                      zdržal sa hlasovania   0 
 
- Základná škola s MŠ Árpáda Fesztyho s VJM - Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda: 
Jedná sa o financovanie samotnej činnosti školy, materskej školy, školského klubu a 
školskej jedálne. 
Výdavky školy za sledované obdobie predstavovali 285 436,85 €, pričom celkový 
rozpočet školy je 631 995 €. Rozpis výdavkov podľa jednotlivých činností  je 
v priložených materiáloch. 
V príjmovej oblasti škola získala okrem príspevku od žiakov na školský klub a od detí za 
materskú školu, nájomného a príjmov za zber papiera, 
aj  finančné prostriedky na realizáciu projektu „Meseládikó“ v celkovej výške 319,63 €. 
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Uznesenie č. 103/2015-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
Rozbor hospodárenia Základnej školy s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím 
jazykom maďarským - Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda, Ul. športová č. 7, Hurbanovo 
za 1. polrok 2015 podľa predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za           10  
                                                                                                                                  proti    0 

                                      zdržal sa hlasovania   0 
 
- Základná umelecká škola, Hurbanovo: 
Jedná sa o financovanie samotnej činnosti školy výdavky za I. polrok predstavovali 
106 301,10 € z celkového rozpočtu 234 000 €. Rozpis výdavkov je v priložených 
materiáloch. Okrem vlastných príjmov škola získala dotáciu z NKN, ako aj finančný dar 
od sponzorov. 
 
Uznesenie č. 104/2015-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
Rozbor hospodárenia Základnej umeleckej školy Komárňanská 116 za I. polrok 2015 
podľa predloženého návrhu. 

 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za           10  
                                                                                                                                  proti    0 

                                      zdržal sa hlasovania   0 
 
- Materská škola, Nový diel 50, Hurbanovo: 
Je ďalšou rozpočtovou organizáciou mesta, ktorej výdavky za I. polrok boli vo výške 
127 941,96 €, pričom celkový rozpočet zariadenia činí 331 844 €. Rozbor hospodárenia aj 
s komentárom máte vo svojich materiáloch. 
 
Uznesenie č. 105/2015-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
rozbor hospodárenia Materskej školy Nový diel 50, Hurbanovo, so sídlom na ulici Nový 
diel 50, Hurbanovo za I. polrok 2015. 
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Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za           10  
                                                                                                                                  proti    0 

                                      zdržal sa hlasovania   0 
 
- Zariadenie pre seniorov Smaragd, Hurbanovo: 
Celkové výdavky za I. polrok 2015 predstavovali 225 192,81 €, pričom ročný rozpočet je 
540 680 €.  Jej činnosť je financovaná z vlastných príjmov a štátnej dotácie pre zariadenie. 
Rozpis výdavkov je v priložených materiáloch. 
 
Uznesenie č. 106/2015-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
rozbor hospodárenia ZPS Smaragd, Sládkovičova 30, Hurbanovo za I. polrok 2015 podľa 
predloženého návrhu. 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za           10  
                                                                                                                                  proti    0 

                                      zdržal sa hlasovania   0 
 
 
- Mestské zdravotné stredisko, Hurbanovo: 
Celkové výdavky za prvý polrok  predstavovali 28 570,62 €, pričom ročný rozpočet je vo 
výške 57 100 €. Podrobná správa o hospodárení zariadenia je v priložených materiáloch. 
 
 
Uznesenie č. 107/2015-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
správu o hospodárení Mestského zdravotného strediska v Hurbanove za 1. polrok 2015 
podľa predloženého návrhu. 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za           10  
                                                                                                                                  proti    0 

                                      zdržal sa hlasovania   0 
 
 
- Kultúrne stredisko Miklósa Konkoly – Thege Hurbanovo: 
Celkové výdavky za prvý polrok 2015 predstavovali 65 873,52 € a rozdiel medzi príjmami 
a výdavkami je kladný, vo výške 1 829,60 €. Rozpis príjmov a výdavkov je v priložených 
materiáloch. 
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Uznesenie č. 108/2015-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
čerpanie rozpočtu Kultúrneho strediska Miklósa Konkoly – Thege Hurbanovo – Konkoly 
– Thege Miklós Mővelődési Központ za I. polrok 2015 podľa predloženého návrhu. 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za           10  
                                                                                                                                  proti    0 

                                      zdržal sa hlasovania   0 
 
 
K bodu 6  
Návrh II. zmeny rozpočtu mesta Hurbanovo a organizácií v jeho zriaďovateľskej   
pôsobnosti na rok 2015 
Materiál predložila Ing. Gogolová, hlavná účtovníčka ekonomického oddelenia. Písomná 
správa tvorí prílohu zápisnice.  
        Rozpočet mesta v programovej štruktúre na rok 2015 bol schválený uznesením 
mestského zastupiteľstva č. 663/2014–MZ, dňa 30. 10. 2014. Počas I. polroka 2015 bola 
schválená jedna zmena rozpočtu uznesením č. 45/2015-MZ, dňa 30. 4. 2015. 
Podstatou návrhu II. zmeny rozpočtu je zapracovanie ďalších zdrojov financovania do 
príjmovej časti rozpočtu, ako aj úprava položiek vo výdavkovej časti, pričom sa sledovala 
aj doterajšia spotreba a predpokladaná potreba financií do konca roka na realizáciu 
jednotlivých aktivít mesta. Predložený návrh zmeny obsahuje okrem presunov medzi 
položkami v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu aj účelové navýšenie položiek v 
daných oblastiach. K takýmto navýšeniam patrí okrem iného príjem dotácie z 
Environmentálneho fondu a jej použitie na rozšírenie vodovodnej siete mesta, ako aj 
zvýšenie pridelených štátnych dotácií na prenesené kompetencie a ich použitie (dotácia 
pre základné školy na učebnice anglického jazyka pre žiakov 3.-5. ročníka, dotácia na 
register adries, na opravu strechy telocvične pri základnej škole a navýšenie dotácie na 
matriku). Zvýšené sú ďalej príjmy aj výdavky jednotlivých školských zariadení o 
financie, ktoré získali na realizáciu rôznych projektov a grantov. Popis týchto aktivít je 
uvedený v predložených návrhoch na zmenu rozpočtu za jednotlivé rozpočtové 
organizácie. 
Podstatné navýšenie rozpočtu predstavuje zvýšenie príjmov z podielových daní na úroveň, 
ktorá je uvedená na stránke Ministerstva financií SR, nakoľko je reálny predpoklad, že do 
konca roka budú pre mesto poskytnuté financie na úrovni týchto plánovaných hodnôt. 
Vo výdavkovej časti sú navýšené prostriedky na údržbu programov (digitálne mesto – 
predĺženie licencie), na prípravné práce týkajúce sa realizácie investičných aktivít mesta 
(organizovanie verejného obstarávania, príprava žiadostí a pod.), zvýšené výdavky na 
zastupujúcu matrikárku mesta (napr. na dohodu o vykonaní práce počas čerpania 
dovolenky hlavnej matrikárky), na odvody do fondov v oblasti stavebného 
konania, na materiálne zabezpečenie mestskej polície a požiarnej ochrany, na všeobecné 
služby v oblasti separácie odpadu (drvenie odpadu, žeriavnické práce pri nakladaní 
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vyseparovaných komodít a pod.), na prepravu žiakov z/do mestskej časti Nová Trstená, 
zvýšenie príspevku z rozpočtu mesta pre základnú umeleckú školu, zvýšené výdavky na 
odvody do fondov z dohôd o pracovnej činnosti uzatvorených v rámci centra voľného času 
na zabezpečenie krúžkovej činnosti, zvýšenie výdavkov na spotrebu energie v areáli 
športového štadióna (zvýšené zálohové platby na základe skutočnej spotreby za minulý 
rok), zapracovanie výdavkov na rekonštrukciu a rozšírenie optickej siete na území mesta – 
postupné zavedenie tejto siete do všetkých budov využívaných pre potreby mesta, úprava 
položiek v rámci projektu „Nová šanca na trhu práce“ v súlade s platným dodatkom ku 
zmluve o realizácii a spolufinancovaní projektu, ako aj výdavkov v rámci projektu 
zameraného na terénnu sociálnu prácu. Položka: poplatky za vedenie účtov je zvýšená o 
poplatky za vypracovanie úverových zmlúv a súvisiacich platieb. 
Rozpis úpravy rozpočtu na úrovni hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie 
rozpočtovej klasifikácie je v tabuľkovej časti návrhu II. zmeny rozpočtu mesta. 
 
Poslanec Zoltán Ondrušek pripomienkoval doteraz nevyužiteľnú finančnú čiastku 11 000 
€ na údržbu chodníkov, do konca júna sa vyčerpala len suma 795 €. V rozpočte nie je 
zohľadnená zmena ohľadom zníženia finančného ohodnotenia pracovníčky Spoločného 
školského úradu. Pýtal sa na navýšenie na údržbu štadiónu o 3 400 €. 
Ing. Gogolová vysvetlila, že navýšenie o 3 400 € je na energetické náklady a Spoločný 
školský úrad ešte nie je zapracovaný do rozpočtu. 
Bc. Tomaščin mal tiež rôzne otázky ohľadne príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu. 
 
Uznesenie č. 109/2015-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e  
II. zmenu rozpočtu mesta na rok 2015 podľa predloženého návrhu. Celková rozpočtovaná 
výška príjmov aj výdavkov po zapracovaní všetkých úprav je: 10 781 440 €. 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za           10  
                                                                                                                                  proti    0 

                                      zdržal sa hlasovania   0 
 
- Základná škola, Nám. Konkolyho – Thege č. 2, Hurbanovo: 
Uznesenie č. 110/2015-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 2015 
podľa predloženého návrhu. 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za           10  
                                                                                                                                  proti    0 

                                      zdržal sa hlasovania   0 
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- Základná škola s MŠ Árpáda Fesztyho s VJM - Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda: 
Uznesenie č. 111/2015-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 2015 podľa predloženého návrhu. 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za           10  
                                                                                                                                  proti    0 

                                      zdržal sa hlasovania   0 
 
- Základná umelecká škola, Hurbanovo: 
Uznesenie č. 112/2015-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e  
II. zmenu rozpočtu Základnej umeleckej školy Komárňanská 116, Hurbanovo na rok 2015 
podľa predloženého návrhu 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za           10  
                                                                                                                                  proti    0 

                                      zdržal sa hlasovania   0 
 
- Materská škola, Nový diel 50, Hurbanovo: 
Uznesenie č. 113/2015-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e  
II. zmenu rozpočtu Materskej školy, Nový diel č. 50 Hurbanovo na rok 2015 podľa 
predloženého návrhu. 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za           10  
                                                                                                                                  proti    0 

                                      zdržal sa hlasovania   0 
 

K bodu 7  
Návrh na zloženie inventarizačných komisií pre riadnu ročnú inventarizáciu  
majetku mesta - 2015 
Materiál predložila Ing. Rechtorisová, vedúca ekonomického oddelenia. Písomná správa 
tvorí prílohu zápisnice. 
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        V súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a 
Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo, dielčie inventarizačné 
komisie spracujú návrhy na vyradenie majetku mesta, vykonajú riadnu ročnú 
inventarizáciu majetku na jednotlivých pracoviskách k 31. 12. 2015 a odovzdajú ústrednej 
inventarizačnej komisii najneskôr do 20. 1. 2016 inventúrne súpisy spracované v súlade s 
§ 30 zákona o účtovníctve, podpísané členmi inventarizačnej komisie. 
 
Uznesenie č. 114/2015-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e  
1. ústrednú inventarizačnú komisiu,  
2. dielčie inventarizačné komisie v súlade s predloženým návrhom 
u k l a d á  

1. 1. Dielčim inventarizačným komisiám:  
a) spracovať návrhy na vyradenie majetku mesta a odovzdať ich najneskôr do 25. 9. 
2015 ústrednej inventarizačnej komisii,  
b) vykonať riadnu ročnú inventarizáciu majetku k 31. 12. 2015 v súlade so zákonom  

     o účtovníctve a spracované materiály odovzdať ústrednej inventarizačnej komisii do  
     20. 1. 2016;  

2. Ústrednej inventarizačnej komisii:  
Predložiť mestskému zastupiteľstvu správu o ročnej inventarizácii vykonanej k 31. 
12. 2015 v rámci záverečného účtu mesta. 
T: 31.12.2015 

 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za           10  
                                                                                                                                  proti    0 

                                      zdržal sa hlasovania   0 
 
 
K bodu 8 
Organizačný poriadok Mestskej polície Hurbanovo 
Materiál predložil Mgr. Závodský, zástupca primátorky. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Nakoľko platné právne predpisy si vyžadujú spracovanie Organizačného poriadku 
MsP, bol na základe § 4 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších 
predpisov a čl. 4 bod 1) VZN č. 103 o mestskej polícii spracovaný Organizačný poriadok 
Mestskej polície Hurbanovo (ďalej len MsP), ktorý je predkladaný na schválenie MsZ. 
Vypracovanie Organizačného poriadku MsP bolo potrebné z dôvodu zrušenia pôvodného 
Organizačného poriadku MsP spolu so štatútom MsP, na zasadnutí MsZ konaného dňa  
25. 4. 2013 prijatím uznesenia č. 368/2013-MZ, ktorým bolo vyhovené upozorneniu 
Okresnej prokuratúry Komárno č. Pd 70/2013-3 zo dňa 14. 3. 2013. 



 
Zápisnica zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 

konaného dňa 3. 9. 2015 
- 14 - 

Napriek skutočnosti, že MsZ žiadalo primátorku mesta predložiť na schválenie nový 
Organizačný poriadok MsP do 1.7.2013, nebola žiadosť splnená a do súčasnej doby nebol 
prijatý nový Organizačný poriadok. Na MsZ bolo dňa 4.7.2013 prijaté len VZN č. 103 
o mestskej polícii. 
Vo VZN 103 je špecifikovaná činnosť MsP ako celku, tak aj vzťah náčelníka MsP 
k primátorke mesta, kde sa v čl. 4 taktiež uvádza, že má byť prijatý Organizačný poriadok 
MsP. Organizačný poriadok MsP upravuje pôsobnosť, štruktúru, organizáciu, práva 
a povinnosti zamestnancov MsP, pracovnú disciplínu, označovanie príslušníkov MsP, ako 
aj ďalšie úlohy a podmienky. 
Výstroj je riešená osobitným predpisom a to vyhláškou MV SR č. 532/2003, ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, ako aj 
smernicou primátorky mesta. 
Organizačný poriadok upresňuje vykonanie diagnosticko-psychologického vyšetrenia 
na preukázanie plnenia duševnej spôsobilosti príslušníka MsP, ktorú musí spĺňať po celý 
čas trvania pracovného pomeru. Upresnenie a stanovenie pravidelných vyšetrení je 
potrebné už aj vzhľadom na tragédiu, ktorá sa v meste Hurbanovo odohrala, v ktorej 
mohol zohrať dôležitú úlohu u príslušníka MsP aj jeho duševný stav. Z toho dôvodu je 
potrebné sledovať v pravidelných lehotách či spĺňajú podmienku duševnej spôsobilosti, na 
zamedzenie opakovania sa takejto tragickej udalosti. 
Obdobne schválenú úpravu na preverovanie duševnej spôsobilosti má MsP v Snine, 
kde majú za povinnosť sa podrobiť takémuto vyšetreniu dokonca každé 2 roky. 
 
Komisia verejného poriadku a dopravy pri MZ v Hurbanove k návrhu Organizačného 
poriadku MsP mala nasledovné pripomienky: 

a) na str. 7 návrhu, časť III., čl. 6, ods. 2, písm. i), v siedmom riadku za slovom „na 
základe“ zmeniť text slov: „posúdenia a pokynu náčelníka MsP“ na nový text „podnetu 
náčelníka MsP primátorovi mesta na základe dôvodného podozrenia, že takéto 
vyšetrenie by bolo potrebné“,  

b) na konci dokumentu v podpisovej doložke v krstnom mene primátorky mesta je 
potrebné doplniť písmeno „l“, nakoľko je vynechané.  

c) v texte pri uvádzaní „VZN 103“ navrhuje komisia doplniť lomítko a rok vydania „VZN 
103/2013“, aj keď komisia berie na vedomie, že súčasne uvádzané označenie nie je v 
rozpore s predpismi a uvedené VZN nie je zameniteľné s iným VZN. 

Po oprave a doplnení textu uvedeného v bode 2 pod písm. a), b) komisia súhlasí s návrhom 
Organizačného poriadku MsP a odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť tento návrh. 

 
Mgr. Peter Závodský, predseda komisie žiadal poslancov, aby hlasovali o zapracovaní 
zmeny do Organizačného poriadku MsP. 
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Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za             8  
                                                                                                                                  proti    0 

Ing.Hegyi, Žigová          zdržal sa hlasovania   2 
 
Uznesenie č. 115/2015-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e  
Organizačný poriadok Mestskej polície v Hurbanove a zároveň 
z r u š u j e  
Služobný poriadok Mestskej polície v Hurbanove zo dňa  24. 9. 2008. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za             8  
                                                                                                                                  proti    0 

Ing.Hegyi, Žigová          zdržal sa hlasovania   2 
 
 
K bodu 8 – R ô z n e 
a) Zmluva o spolupráci s Obecnou políciou Dvory nad Žitavou: 
Materiál predložila Mgr. Basternáková, primátorka mesta. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
Poslanec Zoltán Ondrušek navrhol v zmluve v bode III. Doba trvania zmluvy, ods. 1 
znížiť výpovednú lehotu na 3 mesiace a dáva návrh hlasovať so zmenou: 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:  
RNDr.Hamranová, Z.Ondrušek, Radošická za             3  
                                                                                                                                  proti    0 

Ing.Hegyi, Žigová, Mgr.Závodský, Pollák, P.Ondrusek, Ing.Gróf, Bc.Tomaščin   zdržal sa hlasovania   7 
Tento návrh na uznesenie poslancami MsZ nebol prijatý. 
 
Uznesenie č. 116/2015-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í  
s uzatvorením Zmluvy o spolupráci uzatvorenej v zmysle § 20 a § 20a Zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov medzi Mestom Hurbanovo a Obcou 
Dvory nad Žitavou tykajúcej sa spolupráce Mestskej polície v Hurbanove a Obecnej 
polície vo Dvoroch nad Žitavou. 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za             7  
                                                                                                                                  proti    0 

Ing.Hegyi, Žigová, P.Ondrusek                      zdržal sa hlasovania   3 



 
Zápisnica zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 

konaného dňa 3. 9. 2015 
- 16 - 

b) Prenájom pozemku – Miroslava Pintérová 
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
         Dňa 15. 7. 2015 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť pani Miroslavy Pintérovej, 
bytom Komárňanská 140, 947 01 Hurbanovo ohľadom predlženia Nájomnej zmluvy 
o prenájme pozemku na dočasné užívanie č. 4/2/2010, ktorá bola uzatvorená dňa 7.7.2010 
na dobu určitú, a to od 1. 8. 2010 do 31. 7. 2015. Predmetom nájomnej zmluvy je časť 
pozemku parcely registra "C" č. 2894 - záhrady a časť pozemku parcely registra "C" č. 
2895/1 - zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Hurbanovo, vedených na LV č. 2376 
o výmere 74 m2. Žiadateľka užíva predmetný pozemok ako záhradu pre vlastnú potrebu 
už 5 rokov. 
Podľa nájomnej zmluvy má nájomca (žiadateľka) právo požiadať prenajímateľa (Mesto 
Hurbanovo) o pokračovanie v nájme. 
Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení podľa § 9a, ods. 9, písm. c) 
pripúšťa prenajať majetok mesta bez verejnej súťaže alebo dobrovoľnej dražby 
v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov zastupiteľstva. 
Nakoľko žiadateľka je vlastníčkou bytu v bytovom dome, v areáli ktorého sa predmetný 
pozemok nachádza a žiadaný pozemok chce využívať ako záhradku pre vlastnú potrebu, 
bolo by netaktné, aby sa pozemok prenajal formou verejnej súťaže alebo dobrovoľnej 
dražby.  Mesto Hurbanovo navrhuje riešiť uvedený prípad v súlade s § 9a, ods. 9, 
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a predkladá pred Mestské 
zastupiteľstvo v Hurbanove nasledovný návrh na uznesenie: 
 
Uznesenie č. 117/2015-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
k o n š t a t u j e  
že prenájom časti pozemku, parcely registra "C" č. 2894 - záhrady a časť pozemku parcely 
registra "C" č. 2895/1 - zastavané plochy a nádvoria, v k. ú . Hurbanovo, vedených na LV 
č. 2376 o výmere 74 m2 pre žiadateľku Miroslavu Pintérovú, bytom Komárňanská 140, 
947 01 Hurbanovo je prípad hodný osobitného zreteľa. 
o d ô v o d ň u j e  
prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne:  
Žiadateľka je vlastníčkou bytu v bytovom dome na ulici Komárňanská v Hurbanove. 
Žiadaný pozemok sa nachádza v areáli bytového domu, kde má žiadateľka bydlisko. 
Žiadaný pozemok sa bude využívať ako záhrada pre vlastné potreby, tak ako to bolo aj 
doteraz. 
s c h v a ľ u j e  
zverejnenie svojho zámeru prenajať časť pozemku, parcely registra "C" č. 2894 - záhrady 
a časť pozemku parcely registra "C" č. 2895/1 - zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. 
Hurbanovo, vedených na LV č. 2376 o výmere 74 m2 žiadateľke Miroslave Pintérovej,  
bytom Komárňanská 140, 947 01 Hurbanovo, z dôvodu osobitného zreteľa v súlade s § 9a, 
ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znení na úradnej tabuli a 
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webovej stránke mesta Hurbanovo, a to najmenej 15 dní pred schvaľovaním tohto nájmu 
mestským zastupiteľstvom. 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za           10  
                                                                                                                                  proti    0 

                                      zdržal sa hlasovania   0 
 
c) Prenájom pozemku – Martin Švatarák 
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Dňa 23. 7. 2015 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť pána Martina Švataráka, 
bytom Komárňanská 138, 947 01 Hurbanovo ohľadom predlženia Nájomnej zmluvy 
o prenájme pozemku na dočasné užívanie č. 3/2/2010, ktorá bola uzatvorená dňa 7. 7. 
2010 na dobu určitú, a to od 1. 8. 2010 do 31. 7. 2015. Predmetom nájomnej zmluvy je 
časť pozemku parcely registra "C" č. 2894 - záhrady a časť pozemku parcely registra "C" 
č. 2895/1 - zastavané plochy a nádvoria, v k. ú . Hurbanovo, vedených na LV Č. 2376 
o výmere 83 m2. Žiadateľ užíva predmetný pozemok ako záhradu pre vlastnú potrebu už 5 
rokov. Podľa nájomnej zmluvy má nájomca (žiadateľ) právo požiadať prenajímateľa 
(Mesto Hurbanovo) o pokračovanie v nájme. 
Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení podľa § 9a, ods. 9, písm. c) 
pripúšťa prenajať majetok mesta bez verejnej súťaže alebo dobrovoľnej dražby 
v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov zastupiteľstva. 
Nakoľko žiadateľ je vlastníkom bytu v bytovom dome, v areáli ktorého sa predmetný 
pozemok nachádza a žiadaný pozemok chce využívať ako záhradku pre vlastnú potrebu, 
bolo by netaktné, aby sa pozemok prenajal formou verejnej súťaže alebo dobrovoľnej 
dražby. 
Mesto Hurbanovo navrhuje riešiť uvedený prípad v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a predkladá pred Mestské zastupiteľstvo 
v Hurbanove nasledovný návrh na uznesenie: 
 
Uznesenie č. 118/2015-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
k o n š t a t u j e  
že prenájom časti pozemku, parcely registra "C" č. 2894 - záhrady a časť pozemku parcely 
registra "C" č. 2895/1 - zastavané plochy a nádvoria, v k. ú . Hurbanovo, vedených na LV 
č. 2376 o výmere 83 m2 pre žiadateľa Martina Švataráka, bytom Komárňanská 138, 947 
01 Hurbanovo je prípad hodný osobitného zreteľa 
o d ô v o d ň u j e  
prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne:  
Žiadateľ je vlastníkom bytu v bytovom dome na ulici Komárňanská v Hurbanove. Žiadaný 
pozemok sa nachádza v areáli bytového domu, kde má žiadateľ bydlisko. Žiadaný 
pozemok sa bude využívať ako záhrada pre vlastné potreby, tak ako to bolo aj doteraz. 
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s c h v a ľ u j e  
zverejnenie svojho zámeru prenajať časť pozemku, parcely registra "C" č. 2894 - záhrady 
a časť pozemku parcely registra "C" č. 2895/1 - zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. 
Hurbanovo, vedených na LV č. 2376 o výmere 83 m2 žiadateľovi Martinovi Švatarákovi, 
bytom Komárňanská 138, 947 01 Hurbanovo, z dôvodu osobitného zreteľa v súlade s § 9a, 
ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znení na úradnej tabuli a 
webovej stránke mesta Hurbanovo, a to najmenej 15 dní pred schvaľovaním tohto nájmu  
mestským zastupiteľstvom. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za           10  
                                                                                                                                  proti    0 

                                      zdržal sa hlasovania   0 
 
d) Odpredaj pozemku – Jiří Berger 
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Dňa 31. 8. 2015 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť pána Jiřího Bergera, bytom 
Sládkovičova 2579/8, 947 01 Hurbanovo ohľadom odpredaja nehnuteľností v k. ú. Bohatá, 
a to pozemok parcely registra „C“ č. 3364 – záhrady o výmere 492 m2 a pozemok parcely 
registra „C“ č. 3365 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 58 m2. Pozemky sa 
nachádzajú v rekreačnej oblasti pri štrkovisku v mestskej časti Bohatá. Pozemok parcely 
registra „C“ č. 3365 ja zastavaný stavbou rekreačnej chaty, súpisné číslo 2680, ktorá je 
evidovaná v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1433 v k. ú. Bohatá vo výlučnom 
vlastníctve pána Jiřího Bergera. Pozemok parcely registra „C“ č. 3365 je pozemok 
priľahlý k stavbe rekreačnej chaty a je využívaný ako záhrada. 
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. 
Jednotková všeobecná hodnota vyššie uvedených pozemkov podľa znaleckého posudku 
č. 8/2012 zo dňa 6. 2. 2012 vypracovaného znalcom Ing. Alžbetou Chovanovou so sídlom 
Hlavná 58/25, Komárno – Ďulov Dvor je stanovená vo výške 3,76 €/m2. 
V zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo, prílohy č. 3 
ja stanovená jednotková cena takýchto pozemkov vo výške min. 5 €/m2. 
 
 
Uznesenie č. 119/2015-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í  
v zmysle § 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení s 
odpredajom nehnuteľností v k. ú. Bohatá, vedených na liste vlastníctva 2869, a to 
pozemok parcely registra „C“ č. 3364 – záhrady o výmere 492 m2 a pozemok parcely 
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registra „C“ č. 3365 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 58 m2 do vlastníctva 
vlastníka stavby rekreačnej chaty so súpisným číslom 2680, na pozemku, parcele registra 
„C“ č. 3365, a to pána Jiřího Bergera, bytom Sládkovičova 2579/8, 947 01 Hurbanovo. 
Kúpna cena pozemkov sa stanovuje v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s 
majetkom Mesta Hurbanovo, prílohy č. 3 vo výške 5 €/m2. 
Poplatky spojené s prevodom nehnuteľností hradí nadobúdateľ. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za           10  
                                                                                                                                  proti    0 

                                      zdržal sa hlasovania   0 
 
e) Prenájom ornej pôdy – PIGSERVIS, s.r.o. 
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Dňa 4. 8. 2015 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť o predĺženie prenájmu ornej 
pôdy od spoločnosti PIGSERVIS, s.r.o., so sídlom Vík 9, 947 01 Hurbanovo, IČO: 
34150846, v zastúpení konateľom Ing. Ladislavom Fülöpom, PhD. Jedná sa o pozemok 
v k. ú. Hurbanovo, parcela registra „C“ č. 3817/2 – orná pôda o výmere 70 000 m2. 
Predmetný pozemok je evidovaný v katastri nehnuteľností na LV č. 2376 a je vo 
vlastníctve Mesta Hurbanovo. 
Spoločnosť PIGSERVIS, s.r.o. prenajíma vyššie uvedený pozemok na základe Nájomnej 
zmluvy o prenájme poľnohospodárskej pôdy č. 3/2/2006 od 1. 11. 2005. Na základe 
Dodatku č. 2 zo dňa 31. 3. 2010 k uvedenej nájomnej zmluve sa nájom pozemku 
končí dňom 30. 11. 2015. 
Poľnohospodárska pôda sa prenajíma za účelom poľnohospodárskej výroby. 
Spoločnosť vykonáva svoj predmet činnosti, ktorý je zapísaný v Obchodnom registri, a to 
sprostredkovanie nákupu a predaja inseminačných dávok kancov, biologického materiálu, 
produktov rastlinnej a živočíšnej výroby, techník, pomôcok a technológií ako aj 
vyhodnocovanie úžitkových parametrov v chove ošípaných, evidencia o reprodukcii 
ošípaných, nákup a predaj plemenných, chovných a úžitkových zvierat, 
poľnohospodárskych produktov, chovateľských potrieb a kŕmnych komponentov. 
Spoločnosť PIGSERVIS, s.r.o. je jediná v širokom regióne s uvedeným predmetom 
činnosti. 
Spoločnosť PIGSERVIS, s.r.o. podala svoju žiadosť z dôvodu pokračovania svojej 
činnosti podľa § 7 a nasl. zákona č. 504/2003 o nájme poľnohospodárskych pozemkov, 
poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov. 
Zákon č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení v § 9a, ods. 9, písm. c) pripúšťa 
prenajať majetok mesta bez verejnej súťaže alebo dobrovoľnej dražby v prípadoch 
hodných osobitného zreteľa, o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou 
väčšinou všetkých poslancov zastupiteľstva. 
Nakoľko spoločnosť PIGSERVIS, s.r.o. prenajíma a používa žiadaný pozemok od roku 
2005 bolo by netaktné, aby sa pozemok prenajal formou verejnej súťaže alebo 
dobrovoľnej dražby. Mesto Hurbanovo navrhuje riešiť uvedený prípad v súlade s § 9a, 
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ods. 9, písm. c) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení a predkladá pred 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove nasledovný návrh na uznesenie. 
 
Uznesenie č. 120/2015-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
k o n š t a t u j e ,  
že prenájom pozemku, v k. ú. Hurbanovo, parcela registra "C" č. 3817/2 - orná pôda o 
výmere 70 000 m2   a  pre žiadateľa, spoločnosť PIGSERVIS, s.r.o., so sídlom  Vík  9, 
947 01 Hurbanovo, IČO: 34150846, v zastúpení konateľom Ing. Ladislavom Fülöpom 
PhD, je prípad hodný osobitného zreteľa. 
o d ô v o d ň u j e  
prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne.  
Jedná sa o pozemok, ktorý spoločnosť PIGSERVIS, s.r.o. používa od roku 2005 a mieni aj 
naďalej prenajímať a používať na vykonávanie svojej podnikateľskej činnosti, ktorá je 
jediná v širokom regióne. 
s c h v a ľ u j e  
zverejnenie svojho zámeru prenajať pozemok, parcelu registra "C" č. 3817/2 - orná pôda o 
výmere 70 000 m2 spoločnosti PIGSERVIS, s.r.o., so sídlom Vík 9, 947 01 Hurbanovo, 
IČO: 34150846, v zastúpení konateľom Ing. Ladislavom Fülöpom  PhD, z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/91 Zb. o 
majetku obcí v platnom znení na úradnej tabuli a webovej stránke Mesta Hurbanovo, a to 
najmenej 15 dní pred schvaľovaním tohto nájmu mestským zastupiteľstvom. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za             9  
                                                                                                                                  proti    0 

Z.Ondrušek                        zdržal sa hlasovania   1 
 
 
f) Odkúpenie pozemkov – Starý orech, s.r.o. 
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Dňa 12. 8. 2015 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť od spoločnosti STARÝ 
ORECH, S.r.o., so sídlom Novozámocká 157, 947 01 Hurbanovo, IČO: 36564869, 
zastúpená konateľom Kim Sungjunom ohľadom odkúpenia pozemkov vo vlastníctve 
Mesta Hurbanovo. Jedná sa o pozemky v k. ú. Bohatá, zapísaných na LV č. 2869, a to: 
parcela registra "C" č. 3861 - vinice o výmere 531 m2, parcela registra "C" č. 3862 – 
vinice o výmere 1 536 m2, parcela registra "C" Č. 3863 - vinice o výmere 839 m2, parcela 
registra "C" č. 3864 - vinice o výmere 583 m2, parcela registra "C" č. 3866 - vinice 
o výmere 368 m2, parcela registra "C" č. 3867 - vinice o výmere 700 m2. Predmetné 
pozemky priamo susedia s reštauračným zariadením s dlhoročnou tradíciou - Reštaurácia 
Starý Orech. 
Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení v § 9a, odsek 8, písmeno e) 
pripúšťa majetok mesta odpredať bez verejnej súťaže alebo dobrovoľnej dražby 
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v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 
Berúc do úvahy skutočnosť, že vyššie uvedené pozemky sa nachádzajú v bezprostrednej 
blízkosti nehnuteľností, v ktorých spoločnosť STARÝ ORECH, s.r.o. prevádzkuje 
reštauráciu s dlhoročnou tradíciou. Toho času prechádza celá nehnuteľnosť aj s okolím 
rozsiahlou rekonštrukciou. Odkúpením spomenutých pozemkov by došlo k ich parkovej 
úprave, časť pozemkov by sa využívala na pestovanie viniča, časť na pestovanie ovocných 
stromov. Rozšírený a upravený areál reštaurácie by prispel k skvalitneniu služieb 
poskytovaných spoločnosťou STARÝ ORECH, s.r.o., čo by viedlo k zvýšeniu cestovného 
ruchu, pri návštevách reštaurácie by bol využívaný tiež obyvateľmi mesta. Vzhľadom na 
rozšírenie areálu a s ním spojené predpokladané rozšírenie služieb zo strany spoločnosti 
STARÝ ORECH, s.r.o., plánujú sa vytvoriť nové pracovné miesta, čo by prispelo k 
zamestnanosti mesta. Z vyššie uvedených dôvodov by bolo netaktné, aby sa pozemky: 
parcela registra "C" č. 3861 - vinice o výmere 531 m2, parcela registra "C" č. 3862 – 
vinice o výmere 1 536 m2, parcela registra "C" č. 3863 - vinice o výmere 839 m2, parcela 
registra "C" č. 3864 - vinice o výmere 583 m2, parcela registra "C" č. 3866 - vinice o 
výmere 368 m2, parcela registra "C" č. 3867 - vinice o výmere 700 m2 predali formou 
verejnej súťaže alebo dobrovoľnej dražby, resp. aby sa žiadateľovi pozemky ponúkli za 
trhovú cenu. 
Podľa § 2, odsek 2, písm. c, bod 3 zákona č. 140/2014 o nadobúdaní vlastníctva 
poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa za 
poľnohospodársky pozemok nepovažuje pozemok mimo zastavaného územia obce, ak je 
jeho výmera menšia ako 2 000 m2. 
Mesto Hurbanovo navrhuje tento prípad riešiť v súlade s § 9a, odsek 8, písmeno e) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a predkladá pred Mestské zastupiteľstvo 
v Hurbanove nasledovný návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
k o n š t a t u j e  
že odpredaj pozemkov v k. ú. Bohatá, zapísaných na LV č. 2869, a to: parcela registra "C" 
č. 3861 - vinice o výmere 531 m2, parcela registra "C" č. 3862 - vinice o výmere 1 536 
m2, parcela registra "C" č. 3863 - vinice o výmere 839 m2, parcela registra "C" č. 3864 - 
vinice  o výmere 583 m2, parcela registra "C" č. 3866 - vinice o výmere 368 m2, parcela 
registra "C" č. 3867 - vinice o výmere 700 m2 do vlastníctva žiadateľa, spoločnosti 
STARÝ ORECH, s.r.o., so sídlom Novozámocká 157, 947 01 Hurbanovo, IČO: 
36564869,  zastúpená konateľom Kim Sungjunom za kúpnu cenu stanovenú podľa 
vypracovaného znaleckého posudku a sumy 20 % z hodnoty nehnuteľností, ktorú sa 
žiadateľ zaväzuje na základe jeho žiadosti uhradiť, je prípad hodný osobitného zreteľa. 
o d ô v o d ň u j e  
prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne:  
Pozemky v k. ú. Bohatá, zapísané na LV č. 2869, a to: parcela registra "C" č. 3861 - vinice 
o výmere 531 m2, parcela registra "C" č. 3862 - vinice o výmere 1 536 m2, parcela 
registra "C" č. 3863 - vinice o výmere 839 m2, parcela registra "C" č. 3864 - vinice o 
výmere 583  m2, parcela registra "C" č. 3866 - vinice o výmere 368 m2, parcela registra 
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"C" č. 3867 - vinice o výmere 700 m2 sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti 
reštauračného zariadenia a areálu Starý Orech s dlhoročnou tradíciou a obľubou starých i 
nových návštevníkov.  
Odpredajom spomínaných nehnuteľností - pozemkov by sa návštevnosť areálu ešte viac 
zväčšila práve upravením predmetných pozemkov. Poľnohospodársky účel pozemkov by 
bol nezmenený. Možnosť využitia predmetných pozemkov na iné účely by bola 
neefektívna. 
s c h v a ľ u j e  
zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo odpredať nehnuteľnosti v k. ú. Bohatá evidované v 
katastri nehnuteľností na LV č. 2869, a to: parcela registra "C" č. 3861 - vinice o výmere 
531 m2, parcela registra "C" č. 3862 - vinice o výmere 1 536 m2, parcela registra "C" č.  
3863 - vinice o výmere 839 m2, parcela registra "C" č. 3864 - vinice o výmere 583 m2, 
parcela registra "C" č. 3866 - vinice o výmere 368 m2, parcela registra "C" č. 3867 - 
vinice o výmere 700 m2 v zmysle § 9a, odsek 8, písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí  v platnom znení do vlastníctva žiadateľa, spoločnosti STARÝ ORECH, 
s.r.o., so sídlom Novozámocká 157, 947 01 Hurbanovo, IČO: 36564869 za kúpnu cenu 
stanovenú podľa vypracovaného znaleckého posudku a 20 % z hodnoty nehnuteľností. 
 
Vzhľadom na to, že poslanci MsZ mali rôzne názory a pripomienky, primátorka mesta 
navrhla materiál odročiť na dopracovanie. 
Prítomní poslanci jednomyseľne hlasovali za odročenie materiálu. 

 

g) Súhlas vlastníka pozemku – Ing. Alfonz Kádek 
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
          Dňa 20. 8. 2015 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť Ing. Alfonza Kádeka, 
ohľadom vydania súhlasu vlastníka nehnuteľnosti na umiestnenie vodovodu na ulici 
Výskumnícka, v k. ú. Hurbanovo. 
Spomínaný vodovod bude prechádzať cez parcelu registra "C" č. 1765/2 – zastavané 
plochy nádvoria o celkovej výmere 9 161 m2, vedenej na LV č. 2376, k. ú. Hurbanovo, 
ktorá je vo vlastníctve Mesta Hurbanovo. Uvedený vodovod bude predlžením existujúceho 
vodovodu a bude umiestnený medzi ulicami Bronzová a Športová pozdĺž Výskumníckej 
ulice. 
 
 
Uznesenie č. 121/2015-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í  
s umiestnením vodovodu na pozemku parcely registra "C" č. 1765/2 - zastavané plochy a 
nádvoria, v k. ú. Hurbanovo, zapísanej na LV č. 2376 vo vlastníctve Mesta Hurbanovo. 
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Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za             9  
                                                                                                                                  proti    0 

Ing.Hegyi                        zdržal sa hlasovania   1 
 
 
h) Pridelenie priestorov – CSEMADOK ZO, Únia žien Hurbanovo-Bohatá,     
    Aranyszarvas ÍE – LZ Zlatý jeleň Hurbanovo 
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
          Dňa 19. 8. 2015 bola Mestu Hurbanovo doručená spoločná žiadosť hurbanovských 
organizácií, a to CSEMADOK - Základná organizácia, so sídlom Nám. M. Konkoly-
Thege 3,IČO: 37858246, Únia žien Hurbanovo - Bohatá a Aranyszarvas ÍE - LZ Zlatý 
JeleňHurbanovo ohľadom pridelenia priestorov v budove bývalej knižnice na adrese 
Železničná ul. 3,94701 Hurbanovo, ktorá sa nachádza v k. ú. Hurbanovo na parcele 
registra "C" č. 2612 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 686 m2, so súpisným číslom 
1355, zapísaná na LV č. 2376. 
Uznesením č. 91/2015 - MZ zo dňa 18. 6. 2015 budova bývalej knižnice prechádza pod 
správu Mesta Hurbanovo. 
Odôvodnenie žiadateľov je nasledovné: uvedené spoločenské organizácie sa aktívne 
zúčastňujú na zveľaďovaní a zlepšení kultúrneho života v Hurbanove. Organizácie sa 
venujú tradíciám a starým zvykom, ktoré sa stávajú čoraz populárnejšími. Uvedeným 
spoločnostiam chýbajú priestory na spoločné podujatia, uskladnenia inventára a písomnej 
agendy. 
Spoločnosti sa chcú taktiež venovať klubovej činnosti, ako napríklad pre priaznivcov 
zdravej výživy a využívaní prírodných metód v kozmetike a pod. Priestory by sa využívali 
spôsobom, že každá z menovaných organizácií by mala zvlášť kanceláriu, a ostatné 
priestory by používali podľa potreby a dohody na schôdze, nacvičovania, klubovú činnosť 
a podobne. 
Zákon č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení v § 9a, ods. 9, písm. c) pripúšťa 
prenajať majetok mesta bez verejnej súťaže alebo dobrovoľnej dražby v prípadoch 
hodných osobitného zreteľa, o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou 
väčšinou všetkých poslancov zastupiteľstva. 
Z dôvodu záujmu prideliť priestory bývalej knižnice hurbanovským organizáciám v snahe 
podielať sa na rozvíjaní kultúrneho a spoločenského života v Hurbanove, Mesto 
Hurbanovo navrhuje riešiť uvedený prípad v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 
138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení a predkladá pred Mestské zastupiteľstvo 
v Hurbanove nasledovný návrh na uznesenie: 
 
Uznesenie č. 122/2015-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
k o n š t a t u j e ,  
že prenájom budovy - bývalá mestská knižnica so súpisným číslom 1355, na parcele 
registra "C" č. 2612 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 686 m2, zapísaná na LV č. 
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2376, nachádzajúcej sa na Železničná ul. 3 v Hurbanove, je prípad hodný osobitného 
zreteľa 
o d ô v o d ň u j e  
prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne:  
Žiadatelia sa aktívne zúčastňujú na zveľaďovaní a zlepšení kultúrneho života v 
Hurbanove. Organizácie sa venujú tradíciám a starým zvykom, ktoré sa stávajú čoraz 
populárnejšími. Uvedeným spoločnostiam chýbajú priestory na spoločné podujatia, 
uskladnenia inventára a písomnej agendy. Spoločnosti sa chcú taktiež venovať klubovej 
činnosti. Spomenuté činnosti organizácií a tým pádom využitie priestorov v budove 
bývalej mestskej knižnice by bolo veľkým prínosom pre rozvíjanie kultúrneho života v 
Hurbanove. 
s c h v a ľ u j e  
zverejnenie svojho zámeru prenajať budovu - bývalá mestská knižnica so súpisným číslom 
1355, na parcele registra "C" č. 2612 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 686 m2, 
zapísaná na LV č. 2376, nachádzajúcej sa na Železničná ul. 3 v Hurbanove pre 
CSEMADOK - Základná organizácia, so sídlom Nám. M. Konkoly - Thege 3, IČO: 
37858246, Únia žien Hurbanovo - Bohatá a Aranyszarvas ÍE - LZ Zlatý Jeleň Hurbanovo 
za účelom zveľaďovania a zlepšenia kultúrneho života v Hurbanove. Cena prenájmu je 
stanovená podľa  Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo, bod L) 
Ostatné -- individuálne pre každý objekt na obdobie 5 rokov z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení na úradnej tabuli a webovej stránke Mesta Hurbanovo, a to najmenej 15 dní pred 
schvaľovaním tohto nájmu mestským zastupiteľstvom. Mesto Hurbanovo navrhuje cenu 
nájmu za symbolickú sumu 1,00 €. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za             9  
                                                                                                                                  proti    0 

Žigová                                      zdržal sa hlasovania   1 
 
i) Odkúpenie budovy zdravotného strediska – Lens, s.r.o. 
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Spoločnosť Lens, s.r.o., so sídlom Východná 9, 947 01 Hurbanovo, IČO: 36523631, 
zastúpená konateľkou MUDr. Oľgou Homolovou požiadala listom zo dňa 30. 7. 2015 
Mesto Hurbanovo o opakované posúdenie žiadosti zo dňa 31. 8. 2012. Spomínaná žiadosť 
zo dňa 31. 8. 2012 sa týka odpredaja stavby – budovy zdravotníckeho a sociálneho 
zariadenia so súpisným číslom 261, nachádzajúcej sa na adrese Komárňanská 106, 947 01 
Hurbanovo, na pozemku v k. ú. Hurbanovo, parcely registra „C“ č. 106 – zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 438 m2. Spoločnosť Lens, s.r.o. žiada zároveň aj odkúpenie časti 
pozemku - dvor, ktorý prislúcha k uvedenej budove. Tento pozemok bude oddelený 
geometrickým plánom od celkového pozemku, parcely registra „C“ č. 110 – zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 1 700 m2. 
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V žiadanej budove spoločnosť Lens, s.r.o. prenajíma priestory od augusta 2005 a 
poskytuje v nich zdravotnú starostlivosť v očnej ambulancii a očnej optike. MUDr. Oľga 
Homolová, konateľka Lens, s.r.o. prevádzkovala očnú ambulanciu v priestoroch 
Polikliniky ako fyzická osoba od roku 1997. Spoločnosť Lens, s.r.o. sa zaväzuje zachovať 
tak svoje ako aj ostatné existujúce ambulancie poskytujúce zdravotnú starostlivosť v 
priestoroch žiadanej budovy. 
Dňa 16. 12. 2002 uzatvorilo Mesto Hurbanovo (ako nadobúdateľ) a Fond národného 
majetku Slovenskej republiky (ako prevodca) Zmluvu o prevode privatizovaného majetku 
na mesto Hurbanovo. Podľa článku VII., písmeno d) je nadobúdateľ povinný v prípade 
predaja majetku nadobudnutého bezodplatným prevodom odviesť na účet dofinancovania 
programov MZ SR objem prostriedkov vo výške účtovnej hodnoty zdravotníckeho 
zariadenia v čase jeho prevodu. Predaj takto nadobudnutého majetku alebo jeho časti je 
možný len so súhlasom prevodcu – FNM SR. Na základe vyššie spomenutej Zmluvy 
nadobúdacia cena budovy ku dňu 31. 12. 2002 je 389 062,00 Sk. Po odpočítaní odpisov vo 
výške 175 555,00 Sk je zostatková hodnota nehnuteľnosti ku dňu 31. 12. 2002 vo výške 
213 507,00 Sk, čo v prepočte predstavuje sumu 7 087,00 €. 
Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že odpredaj budovy zdravotníckeho a sociálneho 
zariadenia spolu s prislúchajúcim pozemkom by Mesto Hurbanovo získalo finančné 
prostriedky nevyhnutné na rekonštrukciu a zveľaďovanie priestorov hlavnej budovy 
Mestského zdravotníckeho strediska. 
V prípade súhlasného stanoviska Mestského zastupiteľstva, sa Mesto Hurbanovo zaväzuje 
vykonať všetky potrebné kroky a zákonné postupy, ktoré si odpredaj vyššie uvedených 
nehnuteľností vyžaduje na základe Zmluvy o prevode privatizovaného majetku na mesto 
Hurbanovo zo dňa 16. 12. 2002. 
Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení v § 9a, ods. 8, písm. e) pripúšťa 
majetok mesta predať bez verejnej súťaže alebo dobrovoľnej dražby a za nižšiu cenu, ako 
je všeobecná hodnota majetku stanovená znaleckým posudkom v prípadoch hodných 
osobitného zreteľa, o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou 
všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 
Nakoľko spoločnosť Lens, s.r.o. prenajíma priestory od augusta 2005 a poskytuje v nich 
zdravotnú starostlivosť v očnej ambulancii a očnej optike. MUDr. Oľga Homolová, 
konateľka Lens, s.r.o. prevádzkovala očnú ambulanciu v priestoroch Polikliniky ako 
fyzická osoba od roku 1997. Spoločnosť Lens, s.r.o. sa zaväzuje zachovať tak svoje ako 
aj ostatné existujúce ambulancie poskytujúce zdravotnú starostlivosť v priestoroch 
žiadanej budovy. 
Z uvedeného dôvodu navrhuje mestský úrad tento prípad riešiť v súlade s § 9a, ods. 8, 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a predkladá pred Mestské 
zastupiteľstvo v Hurbanove nasledovný návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
k o n š t a t u j e  
že odpredaj stavby - budovy zdravotníckeho a sociálneho zariadenia so súpisným číslom 
261, nachádzajúcej sa na adrese Komárňanská 106, 947 01 Hurbanovo, na pozemku v k. ú. 
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Hurbanovo, parcely registra "C" č. 106 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 438  
rn2 a zároveň odkúpenie časti pozemku - dvor, ktorý prislúcha k uvedenej budove, ktorý 
bude oddelený geometrickým plánom od celkového pozemku, parcely registra "C" č. 110 - 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 700 m2 do vlastníctva spoločnosti Lens, s.r.o., so 
sídlom Východná 9, 947 01 Hurbanovo, IČO: 36523631, zastúpená konateľkou MUDr. 
Oľgou Homolovou, za kúpnu cenu, ktorá bude určená na základe znaleckého posudku, je 
prípad hodný osobitného zreteľa 
o d ô v o d ň u j e  
prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne:  
Spoločnosť Lens, s.r.o. prenajíma priestory od augusta 2005 a poskytuje v nich zdravotnú 
starostlivosť v očnej ambulancii a očnej optike. MUDr. Oľga Homolová, konateľka Lens, 
s.r.o. prevádzkovala očnú ambulanciu v priestoroch Polikliniky ako fyzická  osoba od roku 
1997. Spoločnosť Lens, s.r.o. sa zaväzuje zachovať tak svoje ako aj ostatné existujúce 
ambulancie poskytujúce zdravotnú starostlivosť v priestoroch žiadanej budovy aj naďalej. 
s c h v a ľ u j e  
zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo odpredať stavbu - budovu zdravotníckeho a 
sociálneho zariadenia so súpisným číslom 261, nachádzajúcej sa na adrese Komárňanská 
106, 947 01 Hurbanovo, na pozemku v k. ú. Hurbanovo, parcely registra "C" č. 106 -  
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 438 m2 a zároveň odpredať časť pozemku - dvor, 
ktorý prislúcha k uvedenej budove, ktorý bude oddelený geometrickým plánom od 
celkového pozemku, parcely registra "C" č. 110 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere  
1 700 m2 do vlastníctva spoločnosti Lens, s.r.o., so sídlom Východná 9, 947 01 
Hurbanovo, IČO: 36523631, zastúpená konateľkou MUDr. Oľgou Homolovou, za kúpnu 
cenu, ktorá bude určená na základe znaleckého posudku. 
Bc. Tomaščin navrhol odpredaj zdravotného strediska riešiť formou verejnej súťaže.  
Komisia finančná, správy majetku mesta a verejnej súťaže pri MZ súhlasí s odpredajom 
žiadaných nehnuteľností, ale nie ako prípad hodný osobitného zreteľa, ale formou verejnej 
súťaže, pričom vyvolávacia cena má byť stanovená na úrovni ceny vyčíslenej v znaleckom 
posudku. 
K uvedenej téme poslanci MZ mali rôzne názory, žiadali zvolať jednanie s MUDr. 
Homolovou. 
Primátorka mesta navrhla materiál odročiť na dopracovanie, s čím prítomní poslanci 
jednomyseľne súhlasili.  
 

j) A.S.E.S networks, s.r.o. - prenájom priestorov KLENBA 
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Dňa 16. 6. 2015 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť od spoločnosti A.S.E.S 
networks, s.r.o., so sídlom Modranská 33, 946 55 Pribeta, IČO: 46920471, zastúpená 
konateľom Máriom Geletom ohľadom prenájmu pivničných priestorov pod Mestským 
úradom - KLENBA o výmere 146,70 m2 na adrese Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo. 
Spoločnosť A.S.E.S networks, s.r.o. zároveň žiada aj prenájom hornej časti ako použitie 
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terasy a taktiež prenájom vedľajšej zelenej plochy ako vytvorenie vonkajšej terasy s 
grilom. 
Žiadateľ si uvedomuje, že priestory sú momentálne v nepoužiteľnom stave a navrhuje 
nasledovné riešenie: spraviť elektrické rozvody na vlastné náklady, vodovodné rozvody, 
vytvoriť novú podlahu, obnoviť toaletné priestory, na hornej časti spraviť otvárateľnú 
terasu, na vedľajšej časti vytvoriť vonkajšiu terasu, krytie na terasu, vytvoriť bar ak 
obarový pult so všetkými inžinierskymi sieťami okrem plynu, vytvoriť ventiláciu v 
spodných aj vrchných priestoroch. Touto rekonštrukciou mesto získa zrekonštruované 
priestory a budúcich nájomcov. Investíciu vyčíslil žiadateľ na cca 20 000,00 €. Žiadateľ 
preto navrhuje odpočítať nájomné aspoň na 5 rokov. 
Spoločnosť A.S.E.S networks, s.r.o. prvýkrát požiadala dňa 20. 6. 2014 o prenájom 
pivničných priestorov - KLENBA. Konateľ spoločnosti pán Mário Geleta ako účastník 
verejnej obchodnej súťaže zo dňa 31. 7. 2014 nesplnil podmienku zaplatenia zábezpeky 
v hodnote 733,00 €, čím pivničný priestor - KLENBA nebol vydražený. Ako prílohu Vám 
predkladáme dokumentáciu týkajúcu sa žiadosti z roku 2014. 
V zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo, bod písm. k) 
Mestský úrad, Komárňanská 91, sa pripúšťa prenajať pivničné priestory – KLENBA 
formou verejnej súťaže. Výška nájomného je stanovená vo výške 20,00 €/m2 ročne. Mesto 
Hurbanovo predkladá pred Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove nasledovný návrh na 
uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í  
v súlade s § 9a, ods 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí s vyhlásením 
obchodnej verejnej súťaže a s následným uzatvorením nájomnej zmluvy ohľadom 
prenájmu pivničných priestorov - KLENBA pod Mestským úradom o rozlohe 146,70 m2 
za cenu  vo výške 20,00 €/m2 ročne na obdobie 5 rokov na podnikateľské účely, s tým, že 
prenajímateľ zohľadní výšku preinvestovaných finančných prostriedkov, ktoré víťaz 
obchodnej verejnej súťaže - nájomca vynaloží na rekonštrukciu predmetných priestorov, 
odpustením nájomného počas prvých 5 rokov trvania nájmu. 
 
Komisia finančná, správy majetku mesta a verejnej súťaže pri MZ nesúhlasí s prenájmom 
priestorov v súlade s predloženou žiadosťou. 
Komisia výstavby, územného plánovania a regionálneho rozvoja pri MZ odporúča znížiť 
cenu za prenájom a vyhlásiť verejnú súťaž.  

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za             0  
Radošická, RNDr.Hamranová, Ing.Hegyi                                                                proti    3 

Žigová, Bc.Tomaščin, Ing.Gróf, Ing.Hegyi, Pollák, Z.Ondrušek, P.Ondrusek   zdržal sa hlasovania   7 
 
Tento návrh na uznesenie poslancami MsZ nebol prijatý. 
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k) Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2015 
Materiál predložil Mgr. Hulko, vedúci oddelenia regionálneho rozvoja. Písomná správa 
tvorí prílohu zápisnice. 
        Uznesením č. 57/2015 – MZ zo dňa 30. 04. 2015 Mestské zastupiteľstvo 
v Hurbanove zobralo na vedomie analytickú a strategickú časť PHSR na rok 2014 – 2020. 
Následne bol strategický dokument dokončený a na ostatnom mestskom zastupiteľstve 
bola daná možnosť pripomienkovanie do 10. 08. 2015. K predmetnému dokumentu nám 
neboli doručené žiadne pripomienky. 
Nový Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja je rozdelený na tri základné oblasti, 
ktorých cieľom je dosiahnutie vízie mesta v roku 2020: 
v hospodárskej oblasti: 
- mesto s dynamickým hospodárstvom a spokojnými občanmi, 
- mesto s pulzujúcim cestovným ruchom, v sociálnej oblasti: 
- mesto aktívnym v oblasti vzdelávania, športu, 
- mesto udržiavajúcim si kultúrne a prírodné dedičstvo, 
- mesto s vyváženou sociálnou a zdravotnou infraštruktúrou a službami, 
- mesto s kvalitnou dopravnou a technickou infraštruktúrou, v environmentálnej oblasti, 
- mesto s kvalitným životným prostredím a progresívnym odpadovým hospodárstvom. 
 
Uznesenie č. 123/2015-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e  
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Hurbanovo na roky 2014 - 2020. 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za           10  
                                                                                                                                  proti    0 

                                      zdržal sa hlasovania   0 
 
 
l) Poľné cesty pre účely PPÚ Bohatá 
Materiál predložil Mgr. Hulko, vedúci oddelenia regionálneho rozvoja. Písomná správa 
tvorí prílohu zápisnice. 
           Dňa 12. 02. 2015 sa na zasadnutí mestského zastupiteľstva prejednával materiál 
ohľadom projektu "Poľné cesty pre účely PPÚ Bohatá". Uznesením č. 20/2015 – MZ sa 
udelil súhlas investorovi stavby Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
Slovenskej republiky, so sídlom Dobrovičova č. 12, 812 66 Bratislava na uskutočnenie 
"Poľných ciest pre účely PPÚ Bohatá" na pozemkoch p. č. 4557, 4432, 4638, 4436, 4483, 
3703, 3704, 3158, 3498, 3499, 3119, 3011 a 3660 v k. ú. Bohatá. Všetky pozemky sú 
vedené ako zastavané plochy umiestnené mimo zastavaného územia okrem parcely 3703, 
ktorá je v zastavanom území obce a sú vedené na výpise z LV č. 2869 v k. ú Bohatá, vo 
vlastníctve Mesta Hurbanovo. Nové parcely boli v PPÚ Bohatá schválené na účely 
spoločných zariadení - poľných ciest a v zmysle § 11 odst.20 zákona SNR č. 330/1991 Z. 
z. ich možno použiť len na účely upravené osobitným predpisom § 108 zákona č. 50/1976 
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Z. z., V zmysle § 18 odst. 3 zákona SNR č.330/1991 Z. z. spoločné zariadenie plánované a 
vykonané v rámci pozemkových úprav vlastní obec, v ktorej obvode sa nachádzajú. 
Poľnohospodárska platobná agentúra dňa 28. 05. 2015 vyhlásila výzvu na predkladanie 
žiadostí o NFP z programu Rozvoja vidieka SR 2014-2020 číslo 5/PRV/2015 pre 
opatrenie 4 – Investície do hmotného majetku časť D) Vybudovanie spoločných zariadení 
a opatrení; podopatrenie 4.3 Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, 
modernizáciou a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva. Oprávnenými 
žiadateľmi sú v tomto prípade len obce. Základná miera podpory z celkových oprávnených 
výdavkov je 100 %, zálohová platba do výšky 50 %. Stavebné povolenie bolo vydané  
26. 08. 2015. 
 
Uznesenie č. 124/2015-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í  
s podaním žiadosti o NFP z programu Rozvoja vidieka SR 2014-2020 číslo 5/PRV/2015 
pre opatrenie 4 – Investície do hmotného majetku časť D) Vybudovanie spoločných 
zariadení a opatrení; podopatrenie 4.3 Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s 
vývojom, modernizáciou a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva pre 
projekt "Poľné cesty pre účely PPÚ Bohatá". 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za           10  
                                                                                                                                  proti    0 

                                      zdržal sa hlasovania   0 
 
m)  Správa o následnej finančnej kontrole poskytnutia dotácií z rozpočtu Mesta 
Hurbanovo v roku 2014. 
Materiál predložil Ing. Cserge, hlavný kontrolór mesta. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
Účelom kontroly bola: 
- kontrola poskytnutia a použitia dotácií z rozpočtu mesta, ktoré boli poskytnuté 
právnickým a fyzickým osobám na podporu všeobecne prospešných alebo 
verejnoprospešných účelov. 
Predmetom kontroly bolo : 
- dodržanie všeobecne záväzných právnych predpisov, zmlúv a postupov pri hospodárení 
s verejnými prostriedkami poskytnutými z rozpočtu mesta, 
- zistenie objektívneho stavu kontrolovaných skutočností a ich súladu z VZN Mesta 
Hurbanovo č. 64 v znení dodatkov o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým 
osobám podnikateľom. 
- overenie postupu zodpovedných zamestnancov kontrolovaného subjektu pri zabezpečení 
vykonávania predbežnej finančnej kontroly (ďalej len PFK) pri finančných operáciách (pri 
poskytnutí dotácie) a právnych úkonov (zmluvy o poskytnutí dotácie). 
Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad Hurbanovo – ekonomické oddelenie, príjemcovia 
dotácií. 



 
Zápisnica zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 

konaného dňa 3. 9. 2015 
- 30 - 

Kontrolované obdobie: rok 2014 
Termín začatia kontroly: 13. 05. 2015 
Kontrola bola vykonaná a predkladá sa na základe nasledovných predpisov: 
- zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, 
- zák. č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite, 
- zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, 
- zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, 
- VZN Mesta Hurbanovo č. 64 v znení dodatkov o poskytovaní dotácií právnickým 
osobám a fyzickým osobám podnikateľom (ďalej VZN o poskytovaní dotácií), 
- plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo na I. polrok 2015. 
Poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Hurbanovo upravuje Všeobecné záväzné 
nariedenie Mesta Hurbanovo č.64 o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým 
osobám podnikateľom v znení dodatku č.1. VZN o poskytovaní dotácií upravuje komu a 
za akých podmienok možno dotáciu poskytnúť, cieľové oblasti, všeobecné kritériá na 
posudzovanie prideľovania dotácií, postup, obsah a prílohy k žiadosti, návrh na 
poskytnutie dotácie, náležitosti zmluvy o poskytnutie dotácie, použitie a zúčtovanie 
dotácie a ďalšie. 
Kontrola poskytnutých dotácií bola vykonaná u všetkých príjemcoch dotácie, tak ako sú 
uvedení v tabuľke č. 1. Dotácie boli poskytnuté do nasledovných cieľových oblastí: 
- telesná kultúra - výkonnostný šport, mládežnícky šport, športové podujatia, 
- občianske združenia - podpora všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných aktivít, 
- rozvoj a ochrana duchovných hodnôt. 
Kontrolou boli preverené dátumy prijatia žiadostí o poskytnutie dotácie, náležitosti zmlúv 
o poskytnutí dotácií, súlad poskytnutej dotácie so žiadosťou o poskytnutie dotácie, súlad 
poskytnutej dotácie s rozpočtom a vyúčtovanie poskytnutých dotácií so zreteľom na 
použitie prostriedkov z vecného a časového hľadiska, povinnosť zverejnenia zmlúv na 
oficiálnej internetovej stránke mesta a vykonanie PFK. 
Vykonanou kontrolou bolo zistené: 
- že, žiadosti o dotáciu boli predložené v termíne (najneskôr do 31.10. 2013). 
- že, žiadosti prerokovala Komisia finančná a správy majetku mesta a Komisia športu a 
mládeže. Komisie svoje návrhy predložili na zasadnutie MZ ktoré sa konalo dňa 
27.02.2014. Návrhy po zmenách MZ schválilo (Uznesenie MZ č . 569/2014-MZ zo dňa 
27.02.2014). 
- že, pri povinnosti zverejnenia zmlúv na oficiálnej internetovej stránke mesta v zmysle 
zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v 
znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, neboli zistené 
porušenia uvedeného zákona. 
- výška pridelených a čerpaných finančných prostriedkov bola dodržaná, uvedená je 
v tabuľke č. 1. 
- kontrola podaných žiadostí o dotáciu podľa §2, VZN č. 64 poukázala v niektorých 
prípadoch na neúplnosť v rozsahu bodov 2 a 3, uvedeného paragrafu VZN. 
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- vyúčtovanie o použití dotácie ( ods. 3, § 5, VZN č. 64 ) predložili mestu všetci 
príjemcovia dotácie v predpísanom termíne. Vyskytli sa nedostatky vo forme vyúčtovania 
alebo chýba písomné vyhodnotenie činnosti resp. podujatia. 
- kontrolou spisov poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta, ako aj vyúčtovania dotácií bolo 
zistené, že predbežná finančná kontrola nebola vykonaná pred pripravovanými právnymi 
úkonmi, a tým nebol dodržaný postup v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1. zákona č.502/2001 
Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov („zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite“), podľa 
ktorého predbežnou finančnou kontrolou vykonávanou ako administratívna kontrola orgán 
verejnej správy overuje každú finančnú operáciu alebo jej časť. Finančnou operáciou je v 
zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. k) zákona č. 502/2001 Z. z. právny úkon alebo úkon 
majetkovej povahy. 
Hlavný kontrolór konštatuje, že mesto ako poskytovateľ dotácií nevykonávalo PFK pri 
poskytovaní dotácií a tým konalo v rozpore so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej 
kontrole a vnútornom audite. 
Odporúčania na riešenie zistených nedostatkov. 
Dbať na dôsledné predkladanie všetkých náležitostí – v prípade neúplnej žiadosti alebo 
vyúčtovania vyzvať žiadateľa o doplnenie. 
Dbať na dôsledné vyplňovanie všetkých náležitostí vyúčtovania dotácie. 
V zmluvách o poskytnutí finančných prostriedkov z vlastných príjmov mesta uvádzať 
presný a jednoznačný účel poskytnutia dotácie, z dôvodu jednoznačnej kontroly použitia 
prostriedkov z vecného i časového hľadiska. 
Dbať o dôsledné vykonávanie PFK v celom procese poskytovania dotácií. 
Aktualizovať VZN č. 64 v znení doplnkov o poskytovaní dotácií tak, aby boli okrem iného 
náležitosti žiadostí a vyúčtovania jednoznačné a porozumiteľné. 
Novelizovať vnútornú smernicu o PFK v podmienkach MÚ Hurbanovo / od 1.11.2014 
novelizovaný zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole – nové formy PFK viď. § 9a až 
9d /. V prílohe uviesť vzorové písomnosti, na ktorých je vykonávaná PFK a zoznam osôb 
oprávnených vykonávať PFK spolu s ich podpisovými vzormi. 
Vydať poverenia štatutárneho zástupcu pre zodpovedné osoby na vykonávanie PFK. 
 
Uznesenie č. 125/2015-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
p r e r o k o v a l o  
Správu o následnej finančnej kontrole poskytnutia dotácií z rozpočtu mesta Hurbanovo v 
roku 2014, 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
Správu o následnej finančnej kontrole poskytnutia dotácií z rozpočtu mesta Hurbanovo v 
roku 2014. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za           10  
                                                                                                                                  proti    0 

                                      zdržal sa hlasovania   0 
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n) Poradovník na mestské nájomné byty – 2015 
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
         Na základe poverenia komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej pri MsZ v Hurbanove 
predkladáme návrh poradovníka na mestské nájomné byty pre rok 2015 podľa VZN 
o prenajímaní bytov vo vlastníctve mesta Hurbanovo. 
Návrh poradovníka nájomných bytov na rok 2015: 
Meno a priezvisko                     Adresa trvalého pobytu 
1. Vaneková Katarína                 Nejedlého 25/5, 947 01 Hurbanovo 
2. Eva Musaj                               Nálepkova 29, 947 01 Hurbanovo 
3. Bc. Zsolt Badin                       Nesvady 
4. Alexander Csalava                  Svätý Peter 
5. Renáta Trestyánszky               Martovce 
 
Uznesenie č. 126/2015-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e 
poradovník nájomných bytov na rok 2015 v nasledovnom členení: 
 
Meno a priezvisko:                   Adresa trvalého pobytu: 
1. Vaneková Katarína                 Nejedlého 25/5, 947 01 Hurbanovo 
2. Eva Musaj                               Nálepkova 29, 947 01 Hurbanovo 
3. Bc. Zsolt Badin                       Nesvady 
4. Alexander Csalava                  Svätý Peter 
5. Renáta Trestyánszky               Martovce 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za           10  
                                                                                                                                  proti    0 

                                      zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie č. 127/2015-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e 
pridelenie uvoľneného mestského nájomného bytu na ul. Sládkovičova č. 34, byt č. 4 pre 
Katarínu Vanekovú, bytom: Nejedlého 25/5, 947 01 Hurbanovo, za nájomné v zmysle 
Mandátnej zmluvy uzatvorenej medzi Mestom Hurbanovo a spoločnosťou Bytkomfort 
s.r.o., so sídlom: SNP 9, 940 60 Nové Zámky na obdobie 1 kalendárneho roka. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
s c h v a ľ u j e  
pridelenie uvoľneného mestského nájomného bytu na ul. Sládkovičova č. 34, byt č. 4 pre 
Evu Musaj, bytom: Nálepkova 29, 947 01 Hurbanovo, za nájomné v zmysle Mandátnej 
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zmluvy uzatvorenej medzi Mestom Hurbanovo a spoločnosťou Bytkomfort s.r.o., so 
sídlom: SNP 9, 940 60 Nové Zámky na obdobie 1 kalendárneho roka pre prípad, že 
Katarína Vaneková, bytom: Nejedlého 25/5, 947 01 Hurbanovo nepodpíše návrh nájomnej 
zmluvy pre nájomný byt na ul. Sládkovičova č. 34, byt č. 4 so spoločnosťou Bytkomfort 
s.r.o., so sídlom: SNP 9, 940 60 Nové Zámky do 30. 09. 2015. 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za           10  
                                                                                                                                  proti    0 

                                      zdržal sa hlasovania   0 
 
 
o) Schválenie dotácie do doby refundácie nákladov 
Materiál predložil Mgr. Hulko, vedúci oddelenia regionálneho rozvoja. Písomná správa 
tvorí prílohu zápisnice. 
          Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 481/2013 – MZ zo dňa 19. 09. 
2013 schválilo vstup Mesta Hurbanovo do občianskeho združenia „Mikroregión 
Hurbanovo“ a spoluprácu na príprave a implementácii stratégie rozvoja územia 
mikroregiónu Hurbanovo a iných programov založených na princípoch prístupu LEADER 
počas rokov 2013 – 2020. 
Združenie „Mikroregión Hurbanovo“ je partnerstvo subjektov verejnej správy, 
podnikateľských a nepodnikateľských subjektov a občanov pôsobiacich alebo sídliacich na 
danom vymedzenom území s cieľom zostaviť, realizovať, riadiť, monitorovať a hodnotiť 
stratégiu rozvoja územia – tvorí miestnu akčnú skupinu (MAS). 
Mikroregión Hurbanovo v rámci výzvy Nitrianskeho samosprávneho kraja 
NSK/LEADER2/2015-Op123 získal dotáciu na rok 2015 vo výške 37.420,- €. 
Výberová komisia schválila rozdelenie dotácie pre 9 projektov. Jedným projektom bol i 
projekt ZO CSEMADOK Hurbanovo „Hurbanovské tradičné slávnosti“, ktorý získal 
4.000,- €. Podmienkou v tomto prípade je, že najprv sa musia uhradiť finančné 
prostriedky a až následne sa dá požiadať o refundáciu nákladov. Nakoľko ZO 
CSEMADOK Hurbanovo nedisponuje dostatočným objemom finančných prostriedkov 
žiadame mestské zastupiteľstvo o schválenie dotácie vo výške 4.000,- € do doby 
refundácie nákladov za projekt „Hurbanovské tradičné slávnosti“ max. do 30.12.2015. 
 
Uznesenie č. 128/2015-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e  
dotáciu vo výške 4.000,- € pre ZO CSEMADOK Hurbanovo do doby refundácie nákladov 
za projekt „Hurbanovské tradičné slávnosti“ max. do 30. 12. 2015. 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za             8  
                                                                                                                                  proti    0 

Žigová, Bc.Tomaščin          zdržal sa hlasovania   2 
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K bodu 10 – D i s k u s i a  
 V rámci diskusie poslankyňa RNDr. Hamranová oboznámila prítomných so 

zápisnicou Komisie školstva a vzdelávania pri MZ Hurbanovo. 
Upozornila na VZN 112, § 9 – o príspevkoch v školstve - zákonný zástupca má možnosť 
(po predložení potvrdenia, že je v hmotnej núdzi) požiadať o zníženie alebo odpustenie 
príspevku pre ŠKD, ZUŠ, CVČ, MŠ. 
Bc. Tomaščin poprosil fanúšikov podporiť futbalový klub svojou prítomnosťou na 
zápasoch MŠK. 

  
K bodu 11 – Z á v e r  

Nakoľko  program  rokovania  mestského zastupiteľstva  bol vyčerpaný, primátorka 
mesta Mgr. Ildikó Basternáková sa poďakovala všetkým prítomným za účasť a ukončila 
7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove. 

 
 
 
 
 
 
Ing. Adriana   K a s á š o v á                                Mgr. Ildikó  B a s t e r n á k o v á                                        
         prednostka úradu                                                           primátorka mesta    
 
 
 
 
 
Overovatelia:     Bc. Štefan   T o m a š č i n 
 
                            Zoltán   O n d r u š e k 


