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Z á p i s n i c a 
 

z  11.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,  
ktoré sa konalo dňa 5. 5. 2016 

 
Rokovanie 11. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Hurbanove zahájila  Mgr. 

Ildikó Basternáková,  primátorka  mesta za účasti 8 poslancov (prezenčná listina je 
prílohou tejto zápisnice).  

 
Neprítomní – ospravedlnení:  Ing. Karol Lovász, poslanec Zoltán Pollák 
Neprítomná na začiatku rokovania poslankyňa Georgína Radošická 
 
Ďalší prítomní: Ing. Adriana Kasášová, prednostka MsÚ  

Mgr. Peter  Závodský, zástupca primátorky mesta 
Ing. Koloman Cserge, hlavný kontrolór mesta 
Ing. Margita Rechtorisová, vedúca ekonomického odd. MsÚ 
Ing. Zoltán Veres, vedúci správneho oddelenia MsÚ 
Ing. Edita Gogolová, hlavná účtovníčka ekonomického odd. MsÚ 
Mgr. Roland Hulko, vedúci odd. regionálneho rozvoja MsÚ 
Mgr. Katarína Valachová, referentka školstva MsÚ 
Róbert Major, náčelník Mestskej polície Hurbanovo 

 
Primátorka mesta Mgr. Ildikó Basternáková predložila návrh programu rokovania 
a prosila na žiadosť pani Renáty Bilkovej vynechať z programu bod – Prenájom časti 
pozemku pre spol. RENDA s.r.o., Sládkovičova 2587/22, Hurbanovo.                             
 

  1. Zahájenie, schválenie pracovných komisií a zapisovateľky 
  2. Interpelácia 
  3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 
  4. Rozbor hospodárenia za rok 2015 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta     
      Hurbanovo 
  5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Hurbanovo za rok 2015  
  6. Schválenie záverečného účtu Mesta Hurbanovo za rok 2015 
  7. Návrh na použitie rezervného fondu Mesta Hurbanovo v roku 2016 
  8. Návrh I. zmeny rozpočtu na rok 2016 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta   
      a zároveň riešenie finančného zabezpečenia nákladov ŠKD pri ZŠ Hurbanovo 
  9. Návrh I. zmeny rozpočtu Mesta Hurbanovo na rok 2016 
10. Delegovanie členov do Rady školy pri ZŠ Konkolyho-Thege 2, ZUŠ Komárňanská   
      116 a CVČ Novozámocká 10 Hurbanovo 
11. Návrh VZN Mesta Hurbanovo o používaní pyrotechnických výrobkov na území Mesta     
      Hurbanovo 
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12. Návrh VZN Mesta Hurbanovo o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania    
      služieb na trhových miestach v meste Hurbanovo 
13. Návrh VZN Mesta Hurbanovo o Trhovom poriadku pre príležitostný trh 
14. Návrh VZN Mesta Hurbanovo o Trhovom poriadku pre trhovisko na ul. Slobody v     
      Hurbanove  
15. Voľba prísediacich pre Okresný súd Komárno 
16. Rôzne 
17. Diskusia 
18. Záver 
 
Program rokovania 11. zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 5. 5. 2016 bol 
poslancami mestského zastupiteľstva schválený so zmenou navrhnutou primátorkou 
mesta. 

Mgr. Ildikó Basternáková, primátorka mesta predložila návrh na zloženie  pracovných  
komisií a určila zapisovateľku a overovateľov zápisnice nasledovne: 
 
Návrhová komisia:      Anna  Ž i g o v á 
                 Peter  O n d r u s e k    

       RNDr. Mária  H a m r a n o v á  
 
Mandátová komisia:                        Bc. Štefan T o m a š č i n     
                                  Mgr. Peter  Z á v o d s k ý 
       Ing. Mikuláš  G r ó f  

 
Zapisovateľka:                                         Silvia   F e j e s o v á 

 
Overovatelia:     Ing. Zoltán  H e g y i                    
                         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  
        Na úvod  interpelácie  primátorka mesta Mgr. Ildikó Basternáková oboznámila 
obyvateľov mesta, že dňa 12.11.2014 došlo medzi mestom Hurbanovo ako predávajúcim 
a Dávidom Kondiczom – KONFER networks ako kupujúcim k uzatvoreniu kúpnej 
zmluvy, ktorej predmetom je prevod 51% televízneho káblového rozvodu v meste 
Hurbanovo. Mesto Hurbanovo bolo informované zo strany prevádzkovateľa káblových 
rozvodov v meste, že došlo k zmene poskytovateľa služby káblovej televízie. 
        Doposiaľ poskytované služby káblovej televízie ako napr. mestský rozhlas, televízne 
prenosy zo zasadnutia mestského zastupiteľstva, prevádzkovanie mestskej televízie 
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a ostatné služby zostanú zachované a zároveň dôjde k rozšíreniu služieb, ktoré sú 
poskytované prostredníctvom televíznych káblových rozvodov. 
        Žiadame obyvateľov mesta Hurbanovo, aby boli súčinní a nápomocní pri úkonoch, 
ktoré je nevyhnutne potrebné vykonať k tomu, aby došlo k bezproblémovej zmene 
prevádzkovateľa káblovej televízie. 
        V rámci interpelácie RNDr. Mária Hamranová tlmočila prosbu obyvateľov z ul. 
Mierovej ohľadne termínu  zavedenia mestskej vody do rodinných domov v tejto ulici. 
-  Žiadala informovať, či sa plánuje oprava chodníka na ul. Pribetskej. 
- Upozornila, že po ukončení kanalizačných prác boli prevedené nevyhovujúce spätné 
úpravy miestnej komunikácie na ulici Pribetskej. 
- Pani poslankyňa žiadala úpravu prístupovej cesty na mestskú kompostáreň a zároveň 
prosila prehodnotiť otváracie hodiny kompostárne, prosí ich prispôsobiť  tak, aby 
vyhovovali aj  obyvateľom, ktorí pracujú. 
Bc. Tomaščin tlmočil prosbu obyvateľov z Výskumníckej ulice, ktorí prosia o orezanie 
stromov oproti ich rodinným domom, nakoľko plody z týchto stromov zanášajú ich 
pozemky. 
- Pýtal sa, kto je kompetentný za Mesto Hurbanovo odstrániť uhynutú zver na území 
mesta. 
- Upozornil na chýbajúcu tabuľu pri artézskej studni, nakoľko ľudia nevedia či voda je 
pitná alebo nepitná. 
- Pripomienkoval vyrušujúcu hudbu k 1. aprílu z jedného súkromného pozemku, veľmi to 
bolo obťažujúce. 
- Žiadal pri vysielaní mestskej televízie TV Carisma podľa možnosti úpravu športových 
kanálov, nakoľko „Eurosport 1“ vysielajú v troch jazykoch, požiadal, či by sa nedal do 
vysielania zaradiť kanál „Eurosport 2“. 
Poslankyňa Žigová upozornila na nevyužitú unimobunku pri základnej škole slovenskej, 
ktorú rómsky občania využívajú na iné účely, či by sa nemohla odstrániť.  
- Prosila opraviť poškodenú zábranu pri polozbúranej budove na ul. Komárňanskej oproti 
drogérii UNIMAL. 
- Pýtala sa na kúpnu zmluvu o kúpe služobného psa pre mestskú políciu. Pripomienkovala, 
že zmluva nebola zverejnená na webovej stránke mesta, nie je kompletná a dátum  
odpredaja nie je presný. Žiadala hlavného kontrolóra o prešetrenie zmluvy. 
Poslanec Zoltán Ondrušek žiadal informovať o presných termínoch a miestach 
zavedenia pitnej vody. 
- Prosil o umiestnenie informačných tabúľ na Komárňanskej ulici označujúcich príjazd na 
futbalový štadión z oboch smerov. 
Mgr. Basternáková, primátorka mesta uviedla, že vzhľadom na obšírnosť materiálov, 
odpovede na otázky budú poslancom doručené písomne a pre verejnosť prečítané na 
nasledujúcom mestskom zastupiteľstve. 
 
K bodu 3 
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 
Na 10. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, konaného dňa 18. februára 2016 
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boli prijaté uznesenia od čísla 184 do 206/2016 - MZ.  Ukladaciu časť malo uznesenie č. 
184/2016 – MZ, v ktorom 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
s p l n o m o c ň u j e 
primátorku mesta Hurbanovo, aby vyhlásila úplné znenie VZN mesta Hurbanovo č. 112 
o príspevkoch v školstve, ako vyplýva zo zmien a doplnení. 
Táto úloha bola splnená. 
 
K bodu 4 
Rozbor hospodárenia za rok 2015 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta     
Hurbanovo 
Materiál predložila Mgr. Marta Kováčová, riaditeľka školy. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
- Základná škola, Nám. Konkolyho – Thege č. 2, Hurbanovo 
        V roku 2015 čerpanie rozpočtu školy v časti príjmy aj výdavky bolo vyššie ako 
upravený rozpočet v dôsledku použitia mimorozpočtových zdrojov. 
V II. polroku 2015 boli zvýšené normatívne finančné prostriedky o mimoriadne odmeny 
a kreditové príplatky v rámci dohodovacieho konania. Z celkového počtu 360 žiakov 351 
je so 100% - ným normatívom a 9 žiakov je s 10% - ným normatívom. Z projektov škola 
získala 541,- Eur. Do dnešného dňa škola bojuje s havarijným stavom elektrického 
vedenia v hlavnej budove. Poruchové sú kotle, vymenilo sa niekoľko výmenníkov počas 
vykurovacieho obdobia. Bol vymenený elektrický bojler na teplú vodu. Uskutočnila sa 
rekonštrukcia toaliet v hlavnej budove a v budove školskej jedálne v celkovej hodnote 
4483,90 Eur. 
Základná škola investovala veľmi vysokú sumu do havarijného stavu atiky strechy 
telocvične: 24 052,60 Eur. Zo štátnej dotácie bola opravená strecha novej telocvične: 35 
570,15 Eur. 
 

Uznesenie č. 207/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  

s c h v a ľ u j e  

Rozbor hospodárenia Základnej školy, so sídlom na Nám. Konkolyho-Thege č. 2 
Hurbanovo, za rok 2015 podľa predloženého návrhu. 

 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo: za             8  
                                                                                                                                  proti    0 

                         zdržal sa hlasovania   0 
 
- Základná škola s materskou školou Árpáda  Fesztyho s VJM, Ul. športová 7, 
Hurbanovo 
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Materiál predložil PaedDr. János Dibusz, riaditeľ školy. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
 
Uznesenie č. 208/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  

s c h v a ľ u j e  
rozbor hospodárenia 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 8 poslancov hlasovalo: za             8  
                                                                                                                                  proti    0 

                         zdržal sa hlasovania   0 
 
- Základná umelecká škola, Komárňanská 116, Hurbanovo 
Materiál predložil PaedDr. Juraj Svitek, riaditeľ školy. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Celková výška aktív a pasív je 277 287,01 €, pričom  aktíva tvorí hmotný a nehmotný 
majetok, ktorého zostatková hodnota je: 255 627,61 € a obežný majetok činí 21 659,40 €. 
Stranu pasív tvoria záväzky voči zamestnancom a odvody do fondov 19393,44 €, záväzky 
zo sociálneho fondu 202,11 €, záväzky voči dodávateľom 645,74 €, ostatné záväzky 
350,07 ostatné priame dane 2029,25, krátkodobé rezervy 0 €, zúčtovanie medzi subjektami 
verejnej správy 43 204,06 €, časové rozlíšenie 213 499,92 €, výsledok hospodárenia za 
účtovné obdobie 51,27 €. Výsledok hospodárenia minulých rokov – 2 088,85 €. 
 
Uznesenie č. 209/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e  
rozbor hospodárenia Základnej umeleckej školy so sídlom na ulici Komárňanskej č.116, 
Hurbanovo za rok 2015 podľa predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo: za             8  
                                                                                                                                  proti    0 

                         zdržal sa hlasovania   0 
 
- Materská škola, Nový diel č. 50, Hurbanovo 
Materiál predložila PaedDr. Gabriela Kádeková, riaditeľka školy. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
        Materská škola, Nový diel č. 50 je od 1. 1. 2014 rozpočtová organizácia s právnou 
subjektivitou. Materská škola hospodári s rozpočtom schváleným mestským 
zastupiteľstvom. 
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V kalendárnom roku 2015 MŠ zabezpečila pravidelné revízie a kontroly podľa platnej 
legislatívy v sume 985 € ( Komíny, plynové spotrebiče, hasiace prístroje, kotle ). 
Zo štátnych príspevkov z prostriedkov ŠR na 5-6 ročné deti vo výške 7 703,- € boli 
doplnené a obnovené učebné a didaktické pomôcky pre deti. ( Nákup hračiek a nových 
kníh ). Z prostriedkov za náhradné poistné plnenie boli obnovené interiérové povrchy – na 
MŠ, kompletne bola vymenená PVC podlaha v jednej triede v celkovej hodnote 1 146 €, 
boli vymenené staré nevyhovujúce povrchy v triedach pre deti. Spomenutá trieda bola aj s 
prislúchajúcimi priestormi ( záchod, kúpeľňa, šatňa ) vymaľovaná a tento náklad bol vo 
výške 660 €. 
V rámci šetrenia energiou MŠ kompletne vymenila staré svietidlá vo všetkých triedach v 
budove Á. Fesztyho. Na tento náklad do obnovy priestorov mestského majetku bol použitý 
990 €. Ďalším nákladom do šetrenia bola výmena starých drevených vchodových dverí na 
prevádzke Á. Fesztyho za plastové v súhrnnej hodnote 442 €. 
Rozpočet materskej školy snažia zvyšovať aj vlastnými prostriedkami a to uchádzaním sa 
o rôzne grantové programy a projekty. V minulom kalendárnom roku MŠ získala grant od 
Nadácie TESCO v hodnote 3 000 € na výmenu starých železných preliezačiek pre deti na 
prevádzke Nový diel. K tomuto projektu prispela navyše materská škola z vlastných 
prostriedkov sumou 400 €. Taktiež sa zapojili do projektu,  prostredníctvom ktorého 
získali grant v hodnote 2 000 € na výmenu starých železných preliezok pre deti na 
prevádzke Á. Fesztyho. Na konci roka z pridelených prostriedkov bol vymenený vyše 20 
ročný nábytok v štyroch zo siedmych tried a bol zakúpený moderný nábytok v celkovej 
hodnote 6 942 €. Školská jedáleň je tiež súčasťou materskej školy a aj tu sa snažili o 
účelné vynaloženie prostriedkov a to najmä do obnovy zastaralých kuchýň. 
Finančné prostriedky MŠ vynaložila na výmenu svietidiel v kuchyni v sume 100 € na 
prevádzke Nový diel. Na prevádzke Á. Feszty sa vymenil v kuchyni starý drez za 
nerezový v sume  638  €  a dokúpil  sa  k zariadeniu  na umývanie riadu dávkovač  v sume  
451 € . 
Na obe prevádzky sa zakúpili nové hrnce na varenie z nerezu, nakoľko sa varilo v 
otlčených 20 ročných hrncoch. Celková suma nákladov do nových hrncov predstavovala  
1 231 €. Pre potreby skladovania mliečnych potravín oddelene od iných potravín, MŠ bola 
nútená  zakúpiť  na obe  prevádzky  nové chladničky a celková  suma  tohto  nákupu činila  
758 €. V rámci nákladov do nových technológií bol v roku 2015 zakúpený jeden stolný 
počítač Lenovo Idea Pad v sume 359 €. 
V rámci obnovy priestorov materskej školy bol zakúpený aj nový kancelársky nábytok do 
riaditeľne MŠ ( pôvodný bol zapožičaný od zamestnankyne ) v sume 740 € a bola 
zakúpená sedacia súprava v sume 540 €. 
 
Uznesenie č. 210/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e  
rozbor hospodárenia Materskej školy Nový diel 50, Hurbanovo, so sídlom na ulici Nový 
diel 50, Hurbanovo, za rok 2015 podľa predloženého návrhu. 
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Z prítomných 8 poslancov hlasovalo: za             8  
                                                                                                                                  proti    0 

                         zdržal sa hlasovania   0 
 
 
 
- Mestské zdravotné stredisko, Komárňanská 104, Hurbanovo 
Materiál predložila Ing. Ildikó Pavlíková, riaditeľka MsZS. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
          Mestské zdravotné stredisko bolo zriadené Mestom Hurbanovo dňom 1. 6. 2008 ako 
rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou. Predmetom činnosti je správa mestského 
majetku, prenájom nehnuteľností na zdravotné a iné účely, zabezpečenie nasledovných 
služieb a činností pre nájomcov na základe uzatvorených nájomných zmlúv: údržba a 
oprava drobného hmotného majetku, údržba a oprava budov, upratovanie okolia, revízia 
elektriny, plynu, komínov, hasiacich prístrojov a v neposlednom rade okamžité 
odstránenie havarijných stavov týkajúcich sa vody, ústredného kúrenia a kanalizácie, 
vyhotovenie nájomných zmlúv a aktualizácia dodatkov k nájomným zmluvám. 
Príjmy mestského zdravotného strediska za rok 2015 boli vo výške 48 878,97 EUR, z toho 
nájomné za priestory 19 849,43 EUR, nájomné za hmotný majetok 6 408,90 EUR, za 
služby 22 066,42 EUR z úroku 0,39 EUR a za dobropisy 553,83 EUR. 
Výdavky mestského zdravotného strediska boli uznesením mestského zastupiteľstva v 
Hurbanove č. 668/2014 - MZ zo dňa 30.10.2014 schválené vo výške 57 100 EUR, a 
príjmy vo výške 61 300,00 EUR. V rámci údržby budov boli prevedené nasledovné práce: 
Opravy elektrických zariadení, vyčistenie žľabov na všetkých budovách zdravotného 
strediska, oprava hygienických zariadení / cca 25 ks WC/, predovšetkým z dôvodu 
zamedzenia nadmernej spotreby vody z verejného vodovodu, nakoľko stredisko 
navštevuje denne minimálne 250 pacientov a z nich niektorí nechránia majetok 
zdravotného strediska. Ďalej bola prevedená oprava a vyčistenie vonkajšej kanalizácie. 
 
Uznesenie č. 211/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e  
čerpanie rozpočtu  k 31.12.2015 a správu o hospodárení Mestského zdravotného strediska  
v Hurbanove za rok 2015 podľa predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo: za             8  
                                                                                                                                  proti    0 

                         zdržal sa hlasovania   0 
 
- Kultúrne stredisko MKT, Nám. Konkolyho – Thege 1, Hurbanovo 
Materiál predložila Ing. Edita Gogolová, hlavná účtovníčka MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
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       V materiáloch sú uvedené príjmy a výdavky, výnosy a náklady Kultúrneho strediska k 
31.12.2015. V príjmoch a výdavkoch sú uvedené prijaté a vyplatené peňažné prostriedky v 
roku 2015, výnosy a náklady obsahujú aj všetky vyfakturované ale ešte neuhradené 
faktúry /pohľadávky a záväzky/. Výnosy a náklady sú skutočným obrazom hospodárenia 
príspevkovej organizácie. Celková výška aktív a pasív je: 1 994,27 €. 
Aktíva tvorí: hmotný a nehmotný majetok bez zostatkovej hodnoty a obežný majetok vo 
výške 1 994,27 €, z čoho krátkodobé pohľadávky činia 951,04 €, finančné účty vedené v 
banke činia 843,53 € náklady budúcich období 199,70 €. 
Stranu pasív tvoria: Krátkodobé záväzky v hodnote 15 248,51 €, z toho /321/ neuhradené 
faktúry od dodávateľov v sume 8 915,65 /za energie, iné záväzky/379/ v sume 386,17 € 
/soc. fond a DDP/, zamestnanci /331/ mzdy za 12/2015/ v sume 2 638,44 €, zúčtovanie s 
orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia /336/ v sume 2 780,56 € /odvody za mesiac 
december 2015/, ostatné priame dane /342/ v sume 527,69 €. Hospodársky výsledok 
vykazujeme v hodnote – 13 254,24 €. 
Záporný hospodársky výsledok spôsobilo hlavne prečerpane plánovanej položky na tovary 
a služby a to konkrétne na energie, teda na kúrenie. 
Uznesením č. 129/2015 – MZ zo dňa 29.10.2015 Mestské zastupiteľstvo zrušilo svoju 
príspevkovú organizáciu - Kultúrne stredisko Miklósa Konkoly - Thege Hurbanovo – 
Konkoly – Thege Miklós Művelődési Központ bez právneho nástupcu k dátumu 
31.12.2015. Práva a povinnosti príspevkovej organizácie prešli dňom 01. 01. 2016 na 
Mesto Hurbanovo. 
 
Uznesenie č. 212/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e  
správu o hospodárení Kultúrneho strediska Miklósa Konkoly – Thege Hurbanovo  za rok 
2015 podľa predloženého návrhu. 

 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo: za             8  
                                                                                                                                  proti    0 

                         zdržal sa hlasovania   0 
 
- Zariadenie pre seniorov SMARAGD, Sládkovičova 30, Hurbanovo 
Materiál predložila Mgr. Renáta Šuláková, riaditeľka. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
 
Uznesenie č. 213/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e  
rozbor hospodárenia  ZPS  Smaragd, Sládkovičova 30,  Hurbanovo za rok 2015  podľa 
predloženého návrhu. 
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Z prítomných 8 poslancov hlasovalo: za             8  
                                                                                                                                  proti    0 

                         zdržal sa hlasovania   0 
 
 
K bodu 5  
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Hurbanovo za rok 2015 
Materiál predložil Ing. Koloman Cserge, hlavný kontrolór mesta. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
        Každá obec v Slovenskej republike má zo zákona povinnosť zostaviť v konkrétnom 
kalendárnom roku svoje rozpočtové hospodárenie. Deje sa tak na základe dikcie §16 
zákona NR SR č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
        Stanovisko  hlavného  kontrolóra k  Záverečnému účtu mesta Hurbanovo za rok 2015 
Ing. Cserge predkladá na základe § 18f ods. 2 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov (podľa ktorého „odborné stanovisko k danej 
problematike zaujíma hlavný kontrolór obce“). 
Podkladom na vypracovanie záverečného účtu je účtová závierka mesta Hurbanovo. 
Od 1. 1. 2008 sa účtovníctvo obce vedie v súlade s opatrením Ministerstva financií SR č. 
MF/16786/2007-31 a účtová závierka sa zostavuje v zmysle opatrenia Ministerstva 
financií SR č. MF/25755/2007-31. Záverečný účet obce (podľa §9 ods. 2 zákona č. 
369/1990 Z. z.) je najmenej 15 dní pred svojim schválením zverejnený v obci obvyklým 
spôsobom. 

Zákonnou povinnosťou podľa §5 ods. 5 vyššie citovaného zákona o obecnom 
zriadení (č. 369/1990 Z. Z.) je overovanie účtovnej závierky audítorom. V súlade s § 16 
zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov audítor overuje hospodárenie s finančnými prostriedkami podľa 
rozpočtu obce, stav a vývoj dlhov a dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov 
financovania. 

Audítor pri zistení porušenia povinností vyplývajúcich zo zákona (č.583/2004) je 
povinný tieto skutočnosti písomne oznámiť ministerstvu financií (MF – SR), ktoré je 
oprávnené na základe správy audítora overiť porušovanie rozpočtových povinností. 
       Obec je povinná predložiť svoju účtovú závierku audítorovi podľa zákona č. 583/2004 
(§ 16 ods. 3) o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Audítor uskutočňuje postupy na 
získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. 
Audit účtovnej závierky mesta vykonala audítorka: Ing. Henrieta Godány Vaššová, v 
období od 19. 1. 2016 do 3. 3. 2016. 
Podľa správy nezávislého audítora „účtovná závierka vo všetkých významných 
súvislostiach poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu mesta 
Hurbanovo k 31. decembru 2015, na výsledky jej hospodárenia za rok končiaci k danému 
dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve.“ 
        Obec je zo zákona povinná najmenej na 15 dní zverejniť rozpočet spôsobom, ktorý je 
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v danej obci zaužívaný. Zaväzuje ju k tomu § 9 ods. 2 zákona 369/1990 o obecnom 
zriadení, aby sa k nemu mohli občania demokraticky vyjadriť. Tá istá podmienka platí aj 
o záverečnom účte obce. Návrh Záverečného účtu mesta Hurbanovo za rok 2015 bol 
zverejnený na internetovej stránke mesta dňa 18. 04. 2016 a vyvesený na úradnej tabuli 
mesta dňa 18. 04. 2016. Hlavný kontrolór konštatuje, že návrh záverečného účtu mesta bol 
zverejnený v súlade s ustanovením zákona č. 369/1990 Z. z. 
Ing. Cserge potvrdzuje, že stanovenie výsledku hospodárenia mesta je v plnom súlade s 
ustanovením § 2 písmena b) a c) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, 
definujúcom prebytok rozpočtu, ako kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu 
obce a schodok rozpočtu, ako záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu 
obce. Je taktiež v súlade s § 10 ods. 3 písm. a) a b), ktoré určujú jeho vnútorné členenie na 
bežné príjmy a výdavky (teda bežný rozpočet) a kapitálové príjmy a výdavky (teda 
kapitálový rozpočet). Výsledok hospodárenie mesta Hurbanovo k 31. 12. 2015 sa stanovil 
v súlade so zákonom o účtovníctve a je odrazom kvantitatívneho, ale aj kvalitatívneho 
realizovania finančnej politiky orgánov mesta. 
        Po prehodnotení časového a vecného plnenia rozpočtu mesta Hurbanovo za rok 2015 
v zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy Ing. 
Cserge, hlavný kontrolór mesta odporúča mestskému zastupiteľstvu uzatvoriť 
prerokovanie návrhu záverečného účtu mesta Hurbanovo za rok 2015 výrokom: celoročné 
hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. 
         
Uznesenie č. 214/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Hurbanovo za rok 2015. 

Z prítomných 8 poslancov hlasovalo: za             8  
                                                                                                                                  proti    0 

                         zdržal sa hlasovania   0 
 
 
K bodu 6  
Schválenie záverečného účtu Mesta Hurbanovo za rok 2015  
Materiál predložila Ing. Edita Gogolová, hlavná účtovníčka MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 

Záverečný účet mesta obsahuje údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov, 
hodnotenie plnenia programov mesta,  bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji 
dlhu, údaje o hospodárení príspevkových a rozpočtových organizácií v pôsobnosti mesta, 
prehľad o poskytnutých dotáciách, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, 
ako aj správu o inventarizácii majetku mesta. 

Rozdiel medzi bežnými a kapitálovými príjmami a výdavkami je mínus 
1 183 348,74 €. Tento rozdiel bol krytý z príjmov v oblasti finančných operácií, t. j. 
použitím rezervného fondu mesta a z návratných zdrojov financovania. Celkový výsledok 
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hospodárenia za rok 2015 je kladný, vo výške 66 264,49 €. Po úhrade všetkých výdavkov 
v priebehu roka na bankových účtoch mesta zostali finančné prostriedky vo výške 
183 957,50 € a úverová zaťaženosť mesta k 31. 12. 2015 bola vo výške 34,27 %. 

Finančné prostriedky v minulom roku boli použité okrem zabezpečenia bežného 
chodu mesta aj na aktivity súvisiace so zveľaďovaním  majetku mesta a jeho ďalšieho 
rozvoja. Venovala sa zvýšená pozornosť údržbe budov v majetku mesta. V rámci tejto 
činnosti bola vykonaná výmena podlahy v  miestnostiach v budove na adrese: 
Komárňanská 42, údržba nebytových priestorov v budove zdravotného strediska, budova 
nebytových priestorov na ul. Orechovej č. 7 bola napojená na verejnú kanalizáciu  a pod. 
V oblasti údržby miestnych komunikácií a verejných priestranstiev sa upravil povrch 
parkovacej plochy pred budovou bývalých komunálnych služieb, ako aj povrch chodníkov 
v areáli bývalej materskej školy na ul. Komárňanskej. 

V oblasti investičného rozvoja mesta sa dokončila rekonštrukcia ľadovej plochy, 
boli ukončené práce týkajúce sa rozšírenia miestnych komunikácií a inžinierskych sietí 
v areáli priemyselného parku ako aj rozšírenia kanalizačnej siete na území mesta. Ďalšou 
významnou investičnou akciou bolo rozšírenie vodovodnej siete na území mesta 
v celkovej hodnote 638 895,24 €. 
        Audit účtovnej závierky mesta vykonala audítorka Ing. Henrieta Godány Vaššová, 
ktorá konštatovala, že podľa jej názoru, účtovná závierka vo všetkých významných 
súvislostiach poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu Mesta 
Hurbanovo k 31. decembru 2015, na výsledky jej hospodárenia za rok končiaci k danému 
dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve. 
Predložené materiály obsahujú podrobný rozpis čerpania prostriedkov, ako aj ďalšie 
informácie týkajúce sa hospodárenia mesta a hodnotenia merateľných ukazovateľov. 

Komisia finančná, správy majetku mesta a verejnej súťaže doporučuje mestskému 
zastupiteľstvu záverečný účet schváliť bez výhrad.  

Uznesenie č. 215/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e  
záverečný účet a celoročné hospodárenie Mesta Hurbanovo bez výhrad  
p o t v r d z u j e  
skutočnosť, že schodok rozpočtu v oblasti bežných a kapitálových príjmov a výdavkov v 
celkovej výške 1 183 348,74 € sa v  roku 2015 financoval z rezervného fondu mesta a z 
návratných zdrojov financovania. 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
1. správu o vykonaní riadnej ročnej inventarizácie k 31. 12. 2015,  
2. správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia mesta     
    za  rok 2015. 

Z prítomných 8 poslancov hlasovalo: za             8  
                                                                                                                                  proti    0 

                         zdržal sa hlasovania   0 
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K bodu 7 
Návrh na použitie rezervného fondu Mesta Hurbanovo v roku 2016 
Materiál predložila Ing. Edita Gogolová, hlavná účtovníčka MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 

Celková výška rezervného fondu k 31. 12. 2015 predstavuje: 182 679,13 €. 
Návrh na použitie v roku 2016: 
1. úhrada záväzkov z roka 2015 (v súlade s § 10 ods. 9 zákona 583/2004 Z. z.) v celkovej 
    výške: 25 499,66 €  
2. Kanalizácia D, E, F, G, H, J – spolufinancovanie poslednej investičnej faktúry; finančné 
    prostriedky budú použité na splátku krátkodobého úveru: 19 600 €, 
3. spolufinancovanie úspešných projektov získaných v r. 2016: 10 000 €, 
4. spolufinancovanie projektu: rozšírenie vodovodnej siete mesta a súvisiace investičné 
    výdavky: 18 000 €, 
5. zabezpečenie elektronického styku s verejnosťou (so zaručeným elektronickým 
    podpisom): 5 000 € 
6. osadenie nových vodomerov na vodovodnú sieť mesta: 12 000 €, 
7. vypracovanie projektových dokumentácií: 7 500 €, 
8. sumu vo výške 85 079,47 € ponechať na rezervnom fonde mesta na krytie      
    nepredvídaných výdavkov, resp. na preklenutie dočasného nedostatku finančných     
    prostriedkov na začiatku ďalšieho roka ( platby energií, miezd a odvodov v januári     
    2017 ). 
 
Na zasadnutie MZ sa dostavila poslankyňa Radošická, ktorá sa ospravedlnila za 
meškanie. 
Otázky na Ing. Gogolovú ohľadne rezervného fondu mal Bc. Tomaščin.  
RNDr. Hamranová navrhla vyčleniť finančné prostriedky na opravu chodníkov v meste.  
Poslanec Zoltán Ondrušek podporil návrh poslankyne Hamranovej o oprave chodníkov 
a ciest v minimálnej sume 10 000 €. 
 

Uznesenie č. 216/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
celkovú výšku rezervného fondu, po odpočítaní štátnych účelových dotácii z roku 2015, 
ktorá predstavuje: 182 679,13 €. 
s c h v a ľ u j e  
použitie rezervného fondu mesta vo výške 182 679,13 € nasledovne:  
1. úhrada  záväzkov z roka 2015 (v súlade s § 10 ods. 9 zákona 583/2004 Z. z.) v celkovej    
    výške: 25 499,66 €,  
2. Kanalizácia D, E, F, G, H, J – spolufinancovanie poslednej investičnej faktúry; finančné     
    prostriedky použité na splátku  krátkodobého úveru: 19 600 €,  
3. spolufinancovanie úspešných projektov získaných v r. 2016: 10 000 €,  
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4. spolufinancovanie projektu: rozšírenie vodovodnej siete mesta a súvisiace investičné   
    výdavky: 18 000 €,  
5. zabezpečenie elektronického styku s verejnosťou (so zaručeným elektronickým   
    podpisom): 5 000 €  
6. osadenie nových vodomerov na vodovodnú sieť mesta: 12 000 €,  
7. vypracovanie projektových dokumentácií: 7 500 €,  
8. suma vo výške 85 079,47 € sa ponechá na rezervnom fonde mesta na krytie   
    nepredvídaných výdavkov, resp. na preklenutie dočasného nedostatku finančných   
    prostriedkov na začiatku ďalšieho roka. 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: za             6  
                                                                                                                                  proti    0 

RNDr.Hamranová, Ondrušek Z., Ondrusek P.       zdržal sa hlasovania   3 

 
 
K bodu 8 
Návrh I. zmeny rozpočtu na rok 2016 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta  
a zároveň riešenie finančného zabezpečenia nákladov ŠKD pri ZŠ Hurbanovo 
Materiál predložila Mgr. Marta Kováčová, riaditeľka ZŠ. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 

        Návrh I. zmeny rozpočtu  Základnej školy Nám. Konkolyho – Thege č. 2 na rok 2016 
zohľadňuje zvýšenie osobných nákladov o 60 043 €. V tom: zvýšenie normatívu na 
mzdové náklady 44 267 €, vlastné príjmy z preplatkov energie 5 576 €, a vzdelávacie 
poukazy 10200 – presun z prevádzkových nákladov. 
Prevádzkové náklady sú zvýšené o čiastku 136 €, v tom: zvýšenie normatívu o 10 336 €. 
Prevádzkové náklady sú znížené o 5 000 € z vlastných príjmov, ktoré sú presunuté do 
ŠKD. Ďalej sú znížené o sumu 1 350 € - vrátená dotácia na lyžiarsky výcvik. 
V školskom klube detí sú zvýšené mzdové náklady o 5 000 €. 
V školskej jedálni sú zvýšené mzdové nákladov o 842 €, z vlastných príjmov z preplatkov 
energie. V príjmovej časti rozpočtu sú zvýšené režijné náklady na stravné o 325 € a 
o sumu dobropisov z preplatkov energie za rok 2015. 
 
- Riešenie finančného zabezpečenia nákladov ŠKD pri ZŠ Hurbanovo 
Materiál predložila Mgr. Valachová, referentka vykonávajúca agendu školstva na základe 
písomnej žiadosti vychovávateliek ŠKD pri ZŠ. Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 
 
Školský klub detí ( ŠKD ) ako súčasť Základnej školy, Konkolyho-Thege 2, Hurbanovo 
v školskom roku 2015/2016 navštevuje ŠKD 164 žiakov v 6 oddeleniach. 
Z týchto údajov sa vychádzalo pri návrhu rozpočtu pre ŠKD na rok 2016. 
V ŠKD je zamestnaných 6 vychovávateliek a 1 upratovač na 100% úväzok: z tohto úväzku 
vykonávajú vychovávateľky svoju činnosť na 94% v ŠKD a 6% v ZŠ –zastupujú v ZŠ 
učiteľov počas ich neprítomnosti. (To znamená, že ich mzda by mala byť hradená 94% z 
rozpočtu ŠKD a 6% z rozpočtu ZŠ). 
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V zmysle nariadenia vlády SR č. 422/2009 Z. z. o rozsahu vyučovacej činnosti a 
výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov je základný úväzok vychovávateľa v 
ŠKD 27 hodín. Základný úväzok vychovávateľa ŠKD sa môže doplniť priamou 
vyučovacou činnosťou v škole, ak nie je možné základný úväzok splniť priamou vých. 
činnosťou v ŠKD. V úväzkoch majú započítané aj ranné služby. 
(Krúžková činnosť by mala byť mimo prevádzky ŠKD, lebo táto činnosť sa hradí napr. zo 
vzdelávacích poukazov – teda z rozpočtu ZŠ). 
Z rozpočtu ŠKD je určitá časť finančných prostriedkov rozúčtovaná aj na iných 
zamestnancov školy, než sú vychovávatelia. Rozúčtováva sa : 
• 20% do mzdy riaditeľky školy, 
• 20% do mzdy ekonómky, 
• 15% školník - kurič 
• 43% zástupkyňa riad. na 1.- 4. roč. 
Sú to zamestnanci ZŠ, ale podieľajú sa svojou prácou aj na chode ŠKD. Výška 
percentuálneho rozúčtovania nie je legislatívne daná, možno ju meniť na základe 
konkrétnych podmienok jednotlivých škôl a šk. zariadení ( usmernenie MŠ SR z roku 
2011). V priebehu roka čerpajú vychovávateľky dovolenku – 45 dní ( 9 týždňov). 
V mesiaci júl je ŠKD v prevádzke cca 3 týždne - vychovávateľky čerpajú dovolenku, a 
zároveň na toto obdobie majú uzatvorené okrem svojej pracovnej zmluvy aj Dohody o 
prac. činnosti. To znamená, že okrem toho, že čerpajú dovolenku, ktorú majú hradenú, 
zároveň majú príjem aj z dohôd. ( Na preplatenie týchto dohôd potrebuje p. riaditeľka 
finančné prostriedky navyše a preto vždy žiada pred letom navýšenie rozpočtu pre ŠKD). 
Celkove zamestnáva Základná škola 5 upratovačiek na 100% úväzok, z toho 4 
upratovačky upratujú priestory ZŠ a 1 upratovač – sa stará o priestory ŠKD a ŠJ.  
( priestory ZŠ a ŠKD sú vlastne tie isté – doobeda je to ZŠ, poobede je to ŠKD). 
................................................................................................................................. 
Normatívy pre školy a školské zariadenia na rok 2016 vydané Ministerstvom školstva SR 
uvádzajú, že na jedno dieťa v ŠKD prislúcha 378,54 €. 
V zmysle VZN č. 105 bol Základnej škole na školský klub detí v rámci originálnych 
kompetencií pridelený rozpočet 72 444 €, čo (po vydelení počtom žiakov) predstavuje na 
1 žiaka 444,44 €. 
Nami schválená dotácia na 1 žiaka je navýšená oproti normatívom uvádzaným MŠ SR o 
65,9 €, čo predstavuje vyše 17%. 
Na porovnanie – v okolitých mestách / obciach je dotácia na 1 žiaka nasledovná: 
Nové Zámky................. 88,00 € 
Komárno......................385,90 € 
Kolárovo......................113,74 € 
Nesvady.......................400,00 €  
( v tejto dotácii je zahrnutá aj úhrada od rodičov za pobyt v ŠKD, mesačne 6 € na žiaka). 
Pani riaditeľka ZŠ predložila mestu svoje požiadavky nasledovne : 
• finančné prostriedky na mzdy potrebuje vo výške 73 717 € 
( 6 vychovávateliek – 100% úväzok a 1 upratovač – 100% úväzok ) 
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Nakoľko vychovávateľky vykonávajú svoju činnosť pre ŠKD na 94 % – pri tomto úväzku 
suma finančných prostriedkov na platy vychovávateliek by mala byť vo výške 63 226 € + 
upratovač na 100 % → 6 455 € = spolu 69 681 € . 
(Rozdiel oproti požadovaným fin. prostriedkom na platy je vo výške 4 036 €). 
• finančné prostriedky na prevádzkové náklady tovary a služby žiada vo výške 3 350 
€. Pani riaditeľka teda žiada fin. prostriedky spolu vo výške 77 067 €. 
Platy vychovávateliek z rozpočtu ŠKD môžu byť hradené len do výšky 94 %- ného úväzku, 
na platy postačuje pre ŠKD 73 031 € (69681 € + 3350 € ). 
................................................................................................................................. 
Rozpočet ŠKD pozostáva z fin. prostriedkov, ktoré mu pridelí mesto a z vlastných 
príjmov : 
72 444 € - rozpočet pre ŠKD pridelený mestom 
11 130 € - vlastné príjmy ŠKD (sú to mesačné poplatky od rodičov 
Výpočet : 164 žiakov – 5 žiakov oslobodených od platenia = 159 
žiakov x 7 € ( mesačný poplatok v zmysle VZN č. 116) x 10 mesiacov 
------------------------- 

83 574 € - finančné prostriedky pre ŠKD celkom. 

Nakoľko musí byť dodržané hradenie miezd vo výške 94% úväzkov z ŠKD a 6% zo ZŠ, 
ostali by pre ŠKD finančné prostriedky vo výške 10 543 € (83 574- 73 031=10 543 €) aj 
na iné výdavky. To znamená, že oproti požadovaným finančným prostriedkom riaditeľkou 
školy vo výške 77 067 €, má ŠKD v skutočnosti o 10 543 € vyšší príjem. 
Finančné prostriedky pre ŠKD plne postačujú na vykrytie nákladov potrebných pre 
činnosť ŠKD, aj na úhradu alikvotnej časti energií alebo alikvotnej časti platov 
zamestnancov, ktorí sa podieľajú na chode ŠKD. 
 
K uvedenej téme sa vyjadril Bc. Tomaščin, Mgr. Závodský, Ing. Hegyi a Ing. Kasášová. 
 
Uznesenie č. 217/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e  
I. zmenu rozpočtu Základnej školy Nám. Konkolyho-Thege č.2  Hurbanovo na rok 2016 
podľa predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: za             8  
                                                                                                                                  proti    0 

RNDr.Hamranová,          zdržal sa hlasovania   1 
 
 
Mgr. Závodský, zástupca primátorky mesta žiadal prijať návrh na uznesenie o poverení 
hlavného kontrolóra mesta na výkon kontroly nakladania s finančnými prostriedkami 
Základnej školy Hurbanovo.  
 



 
Zápisnica z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 

konaného dňa 5. 5. 2016 
- 16 - 

Uznesenie č. 218/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
p o v e r u j e 
hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo na výkon kontroly nakladania s finančnými 
prostriedkami Základnej školy, Nám. Konkolyho - Thege č. 2, Hurbanovo, na 
dodržiavanie VZN mesta č. 116 - finančné prostriedky vyčlenené pre Školský klub detí 
a zároveň nakladanie s darmi rodičov. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: za             7  
                                                                                                                                  proti    0 

Ing.Gróf, Ondrušek Z.          zdržal sa hlasovania   2 
 
 
- Základná škola s materskou školou Árpáda Fesztyho s VJM, Ul. športová 7, 
Hurbanovo 
Materiál predložil PaedDr. János Dibusz, riaditeľ ZŠ s MŠ ÁF s VJM. Písomná správa 
tvorí prílohu zápisnice. 
        V rámci predloženého návrhu zmeny rozpočtu na rok 2016 sú urobené nasledovné 
úpravy v rozpočte ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho s VJM: 
Zriaďovateľom škôl sa zo štátneho rozpočtu poskytujú normatívne finančné prostriedky 
v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a 
školských zariadení v znení neskorších predpisov. Základnej škole boli na rok 2016 
pridelené finančné prostriedky v celkovej výške 371 512 € na osobné náklady a 53 276 € 
na prevádzkové náklady, t. j. minimálny objem finančných prostriedkov, ktorý zriaďovateľ 
pridelil škole na prevádzkové náklady. Rozpočet základnej školy je zvýšený o štátnu 
dotáciu vo výške 11 218 €, o 557 € na prevádzkové náklady, ktoré sa získali z dobropisu 
za energiu, ďalej o dotáciu mesta na Deň učiteľov vo výške 182 €. 
Rozpočet základnej školy je znížený o štátnu dotáciu pre žiakov na lyžiarsky kurz 633 €. 
Rozpočet v oblasti originálnych kompetencii je zostavený podľa predloženého návrhu 
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Hurbanovo. 
Rozpočet školskej jedálne je zvýšený o 29 € na prevádzkové náklady, ktoré sa získali z 
dobropisu za energiu. Dotácia na úhradu cestovných nákladov žiakov, ktorí dochádzajú z 
obvodu mesta Hurbanovo, je zvýšená o nevyčerpanú dotáciu na dopravné z roku 2015 vo 
výške 33 €. 
Rozpočet školy na rok 2016 je zostavený v súlade s návrhom Mestského úradu Hurbanovo 
celkom na 596 071 €. 
 
Uznesenie č. 219/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e  
I. zmenu rozpočtu  Základnej školy s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím 
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jazykom maďarským - Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda, Ul. športová č.7, Hurbanovo na 
rok 2016 podľa predloženého návrhu. 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: za             9  
                                                                                                                                  proti    0 

            zdržal sa hlasovania   0 
 
 
- Zariadenie pre seniorov SMARAGD, Sládkovičova 30, Hurbanovo 
Materiál predložila Mgr. Renáta Šuláková, riaditeľka. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Podľa aktuálneho stavu stupňa odkázanosti obyvateľov zariadenia došlo v roku 2015 
k zvýšeniu skupín odkázanosti IV - VI na viac ako 50 %. Príloha č. 1 zákona 448/2008 Z. 
z. o sociálnych službách hovorí, že v zariadení pre seniorov, v ktorom počet fyzických 
osôb odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby so stupňom odkázanosti IV – VI je viac 
ako 50 % z celkového počtu prijímateľov sociálnej služby je potreba odborných 
zamestnancov 52% z celkového počtu zamestnancov zariadenia ( odborný zamestnanec v 
zmysle zákona je sestra, ošetrovateľ, fyzioterapeut, sociálny pracovník, psychológ ). 
V zmysle uvedených predpisov bol pripravený návrh rozpočtu na rok 2016, ale novela 
zákona 448/2008 Z. z. zo dňa 11. 11. 2015 hovorí, že povinnosť dodržať maximálny počet 
prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca a minimálny percentuálny podiel 
odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov je poskytovateľ sociálnej 
služby povinný splniť do 31. decembra 2017. To znamená, že v roku 2016 ZPS Smaragd 
nie je povinné navýšiť počet zamestnancov v takej miere, ako sa naplánovalo v rozpočte 
na rok 2016. V súlade s vyššie uvedenými skutočnosťami vo výdavkovej časti sa navrhuje 
presun mzdových prostriedkov a príslušných odvodov do fondov na položku tovary a 
služby, pričom celková výška presunutých financií zahŕňa jednak zníženie počtu 
odborných pracovníkov, s ktorými sa plánovalo pri tvorbe rozpočtu na rok 2016, ale aj 
zvýšenie tarifných platov a príplatkov za zmennosť v súlade s Nariadením vlády č. 
432/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme zo dňa 23. 12. 2015. 
 
Uznesenie č. 220/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e  
návrh na  I. úpravu  rozpočtu  ZPS  Smaragd, Sládkovičova 30, Hurbanovo  za  rok 2016 
podľa predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: za             9  
                                                                                                                                  proti    0 

            zdržal sa hlasovania   0 
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K bodu 9 
Návrh I. zmeny rozpočtu Mesta Hurbanovo na rok 2016 
Materiál predložila Ing. Gogolová, hlavná účtovníčka MsÚ. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Rozpočet mesta na rok 2016 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 
164/2015-MZ, dňa 10. 12. 2015 a bol zostavený na základe skutočností známych v čase 
jeho tvorby, resp. predpokladaných príjmov a výdavkov v roku 2016. 
Celková výška rozpočtu je 4 990 706 €. 
Predložený návrh I. zmeny rozpočtu obsahuje predovšetkým úpravy na základe doterajších 
uznesení mestského zastupiteľstva, priznaných dotácií na prenesené kompetencie, ako aj 
na projekty realizované mestom, výdavky na údržbu budov a zariadení, na poistenie 
majetku, na nákup sypača na údržbu miestnych komunikácií, ako aj splátku krátkodobých 
úverov mesta, ktoré boli vlani prijaté na financovanie realizovaných projektov, ale žiaľ 
finančné prostriedky z EU a ŠR v roku 2015 neboli zaslané na bankový účet mesta, a teda 
splatenie uvedených úverov sa posúva na rok 2016. 
V tabuľkovej časti výdavkov sú v samostatnom stĺpci uvedené aj finančné hodnoty v 
súlade s predloženým návrhom na použitie rezervného fondu mesta. 
Návrh I. zmeny rozpočtu obsahuje zmeny v nasledovných oblastiach: 
1. Navýšenie rozpočtovaných príjmov a s tým súvisiacich výdavkov: 
- v oblasti vlastných príjmov škôl a ich použitie, 
- navýšenie štátnej dotácie na financovanie činnosti základných škôl, 
- priznaná dotácia pre požiarnu ochrana a jej použitie, 
- priznaná dotácia na propagačné materiály v oblasti separovaného zberu odpadu, 
- štátna dotácia na ďalšie rozšírenie vodovodnej siete mesta, 
- úhrada dotácií zo zdrojov EU a ŠR a ich použitie na splátku krátkodobých úverov, 
- zapojenie zostatku štátnych dotácií (stravovanie a dopravné pre žiakov a pod.) 
z minulého roka do rozpočtu a ich použitie, 
- zapojenie prostriedkov z rezervného fondu do rozpočtu a ich použitie v súlade 
s predloženým návrhom. 
2. Zníženie rozpočtovaných príjmov a s tým súvisiacich výdavkov: 
- úprava výšky štátnej dotácie na financovanie volieb do NR SR, 
- úprava výšky štátnej dotácie na ďalšie aktivity v oblasti školstva (výdavky na 
lyžiarskej zájazdy). 
3. Navýšenie ďalších príjmových položiek: 
- dotácie zo zdrojov EU a ŠR – refundácia výdavkov mesta hradených z vlastných 
zdrojov v roku 2015, 
- dobropisy (preplatky z vyúčtovania energií, prevod mzdových a prevádzkových 
nákladov z oblasti podnikania a pod.). 
4. Navýšenie výdavkových položiek: 
- dotácia pre Mestské zdravotné stredisko – financie sú určené na opravu zatekajúcej 
strechy v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva, 
- navýšenie výdavkov na energie v oblasti požiarnej ochrany, 
- údržba budov a priestorov – odstránenie havarijného stavu v areáli oddelenia služieb 
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(oprava ústredného kúrenia vo vedľajšej budove, kde sú dielne a garáže), 
- mzdové náklady a súvisiace odvody – preplatenie predminuloročnej, resp. minuloročnej 
dovolenky pre zamestnancov v zmysle platných právnych predpisov, 
- poistenie majetku mesta – novovybudovanej kanalizačnej siete mesta (samostatná 
poistná zmluva po dobu monitorovacieho obdobia projektu financovaného 
z eurofondov). 
5. Presuny medzi položkami v oblasti výdavkov 
- zníženie mzdových prostriedkov a navýšenie rozpočtu na nemocenské dávky, 
- presuny medzi položkami v oblasti oddelenia kultúry v oblasti miezd a súvisiacich 
výdavkov. 
 
V rámci I. zmeny rozpočtu mesta Bc. Tomaščin navrhol zníženie rozpočtu mestskej 
polície, nakoľko v roku 2014 pri deviatych zamestnancoch mestskej polície rozpočet činil 
95 000 € a terajší rozpočet na 13 osôb činí 212 000 €. Vzhľadom nato žiadal prijať návrh 
na uznesenie. 
 
Do následnej diskusie sa zapojili: Ing. Hegyi, Mgr. Závodský, Peter Ondrusek, Ing. Gróf 
a poslankyňa Žigová. 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e 
zníženie rozpočtu Mestskej polície v Hurbanove o 30 000 € vo výdavkovej časti rozpočtu, 
a  tieto prostriedky sa presunú na všeobecné materiály a údržbu miestnych komunikácií. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
Bc.Tomaščin za             1  
Ing. Hegyi, Radošická                                                                                               proti    2 

Ing.Gróf,Ondrušek Z.,Ondrusek P.,Mgr.Závodský, RNDr.Hamranová,                  zdržal sa hlasovania   6 
Žigová 

 
Tento návrh na uznesenie nebol poslancami MsZ prijatý. 
 
Poslankyňa Žigová prosila o zaradenie do rozpočtu výmenu kotlov na ul. Á. Fesztyho č. 
25-27, ktoré sú vo veľmi zlom technickom stave. Ďalej poznamenala, že je potrebné 
vymeniť merače tepla v bytoch na ul. Sládkovičová 34-36 vo výške cca. 2 000 €. 
 
Uznesenie č. 221/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e  
I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2016 podľa predloženého návrhu. Celková výška 
rozpočtovaných príjmov aj výdavkov po zapracovaní všetkých úprav je: 6 223 023 €. 
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Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: za             8  
                                                                                                                                  proti    0 

Bc.Tomaščin                        zdržal sa hlasovania   1 
 
 
K bodu 10 
Delegovanie členov do Rady školy pri ZŠ Konkolyho-Thege 2, ZUŠ Komárňanská   
č. 116 a CVČ Novozámocká 10 Hurbanovo 
Materiál predložila Mgr. Valachová, referentka vykonávajúca agendu školstva. Písomná 
správa tvorí prílohu zápisnice. 
            Podľa § 24, ods. 16 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a 
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov je funkčné obdobie orgánov školskej samosprávy štvorročné. Z uvedeného 
vyplýva , že v roku 2016 končí funkčné obdobie radám škôl, ktoré boli ustanovené v roku 
2012 a je potrebné ustanoviť nové orgány školskej samosprávy. 
V zmysle § 25 vyššie uvedeného zákona sú členmi rady školy alebo školského zariadenia, 
ktorých zriaďovateľom je obec, aj delegovaní zástupcovia zriaďovateľa. 
Na základe žiadostí škôl a školských zariadení je potrebné delegovať zástupcov Mesta 
Hurbanovo do rád škôl v nasledovných školách : 
- Rada školy pri Základnej škole, Konkolyho – Thege 2, Hurbanovo 
- Rada školy pri Základnej umeleckej škole -MŰA, Komárňanská 116, 
  Hurbanovo 
- Rada školského zariadenia pri Centre voľného času, Novozámocká 10, 
  Hurbanovo 
Navrhovaní delegáti : 
- Základná škola, Konkolyho-Thege č. 2 v Hurbanove (4 ) : 
- Ing. Adriana Kasášová, 28. októbra 26, Hurbanovo 
- Mgr. Peter Závodský, Sládkovičova 2579/8, Hurbanovo 
- Zoltán Ondrušek, Komenského 3, Hurbanovo 
- Zoltán Pollák, Kostolná 15, Hurbanovo 
- Základná umelecká škola, Komárňanská č. 116, Hurbanovo (2) : 
- Anna Žigová, Súdna 38, Hurbanovo 
- Timea Vargová, Orechová 16, Hurbanovo 
- Centrum voľného času, Novozámocká 10, Hurbanovo (2) : 
- Zoltán Ondrušek, Komenského 3, Hurbanovo 
- Mgr. Katarína Valachová, Novozámocká 35, Hurbanovo 
 
Uznesenie č. 222/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
d e l e g u j e  
do rád škôl a školských zariadení nasledovných delegátov na funkčné obdobie 2016-2020:  
- Rada školy pri Základnej škole, Konkolyho-Thege 2, Hurbanovo:  
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  Ing. Adriana Kasášová, Mgr. Peter Závodský, Zoltán Ondrušek, Zoltán Pollák  
- Rada školy pri Základnej umeleckej škole - MŰA, Komárňanská 116, Hurbanovo:  
  Anna Žigová, Timea Vargová  
- Rada školského zariadenia pri Centre voľného času, Novozámocká 10, Hurbanovo :  
  Zoltán Ondrušek, Mgr. Katarína Valachová 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: za             8  
                                                                                                                                  proti    0 

Ondrusek P.                        zdržal sa hlasovania   1 
 
 
K bodu 11 
Návrh VZN Mesta Hurbanovo o používaní pyrotechnických výrobkov na území 
Mesta Hurbanovo 
Materiál predložil Mgr. Závodský, zástupca primátorky mesta. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
           V zmysle § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov predkladám na schválenie návrh všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len ako 
VZN) o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Hurbanovo.  
Návrh VZN bol spracovaný na základe prijatia zákona NR SR č. 331/2015 Z.z., ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon NR SR č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a 
munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa opäť umožňuje obciam 
schváliť VZN, ktorým môže obec obmedziť alebo zakázať používanie pyrotechnických 
výrobkov na území obce.  
V minulosti bola táto možnosť regulácie používania pyrotechnických výrobkov zrušená 
prijatím zákona NR SR č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov (s účinnosťou od 1.6.2014), kde v zákone bolo 
osobitne určené obmedzenie použitia pyrotechnických výrobkov a to konkrétne v § 53, 
avšak bez časového obmedzenia (čiže používanie bolo možné v akomkoľvek čase, pokiaľ 
bola dodržané miesto). Prijatím zákona č. 58/2014 Z.z. automaticky stratil účinnosť § 7, 
VZN č. 93 o verejnom poriadku, ktorý určoval používanie pyrotechnických výrobkov na 
území mesta Hurbanovo. Následne dňom 10.12.2015 bolo na základe protestu prokurátora 
celé VZN č. 93 zrušené.  
V návrhu VZN v porovnaní s pôvodným VZN, dochádza k zmene povoleného času 
používania pyrotechnických výrobkov, kde v pôvodnom VZN č. 93 (§ 7) bolo použitie 
povolené každý deň do 22,00 h., ktoré sa navrhuje zrušiť a v deň 31.decembra bolo 
použitie povolené od 12,00 h. do 05,00 h. nasledujúceho dňa 1. januára, ktoré sa navrhuje 
ponechať. Taktiež Mgr. Závodský navrhuje ponechať výnimku na podujatia, ktorých 
organizátorom alebo spoluorganizátorom je Mesto Hurbanovo alebo s jeho súhlasom.  
V návrhu sa taktiež menia kategórie pyrotechnických výrobkov, ktoré určuje horeuvedený 
zákon č. 58/2014 Z.z., kde doteraz používané označenie ako „2. a 3.“ kategórie sa 
označujú ako kategórie „F2, F3, P1 a T1“. 
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V rámci zverejnenia návrhu VZN na pripomienkové konanie bola prijatá 1 
pripomienka. 
Bc. Štefan Tomaščin ako občan mesta Hurbanovo a poslanec mestského zastupiteľstva v 
Hurbanove, žiadal Mesto Hurbanovo, ako aj poslancov mestského zastupiteľstva, aby do 
pripravovaného nového znenia Všeobecne záväzného nariadenia o používaní 
pyrotechnických výrobkov na území mesta Hurbanovo zapracovali a prijali jeho občiansky 
návrh: V súlade s § 53 odst. 2 Zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných 
predmetoch a munícii a neskorších predpisov, požaduje:  
- zákaz používania pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, P1 a T1 na území 
Hurbanova (t.j. hlučnej zábavnej pyrotechniky, vynímajúc menej hlučné piráty na báze 
čierneho strelného prachu a oficiálne ohňostroje, ktoré prevádzkujú odborne spôsobilé 
osoby s príslušným povolením Banského úradu a samosprávy) bez výnimky uvedenej v § 
3 ods. 2 pís. a pripravovaného návrhu VZN. 
 
Odôvodnenie: Skúsenosti s predchádzajúcim Všeobecne záväzným nariadením o 
používaní zábavnej pyrotechniky na území Hurbanova ( už zrušeným ) , ktoré umožňovalo 
jej používanie občanmi 31. decembra od 18.00 h do 1. januára do 5.00 h ukázali, že sa toto 
VZN úplne míňalo účinkom, pretože sa všeobecne nedodržiavalo a aj kontrola 
dodržiavania sa ukázala v praxi ako nemožná. Verí, že úplný zákaz zlepší situáciu a bude 
krokom správny smerom. V praxi sa hlučná zábavná pyrotechnika používa nielen na 
Silvestra a Nový rok, ale nekontrolovane niekoľko týždňov pred a po tomto dni, v 
ktorúkoľvek dennú i nočnú dobu, dokonca aj počas Vianočných sviatkov. Hlavné 
negatívne dosahy hlučnej zábavnej pyrotechniky: - hluk negatívne vplýva na psychický 
stav najmä chránených osôb (starších osôb, veľmi malé deti a citlivé osoby), ale obťažuje 
aj široké obyvateľstvo, dochádza k traumatickým stavom a zraneniam, - hluk spôsobuje 
utrpenie domácim zvieratám, vtákom a iným voľne žijúcim zvieratám; dochádza u nich 
tiež k otravám ťažkými kovmi kovy z ohňostrojov, - dochádza k znečisťovaniu životného 
prostredia (znečisťovanie ovzdušia, znečisťovanie okolia ťažkými kovmi z ohňostrojov - 
najmä bárium a stroncium, ktoré sa dostávajú do vzdialenosti aj niekoľko sto metrov, 
znečisťovanie prostredia zvyškami pyrotechnických výrobkov), - dochádza k škodám na 
majetku, najmä vplyvom požiarov, pri súčasnej bezpečnostnej situácii môže byť zábavná 
pyrotechnika zamieňaná s nebezpečenstvom teroristických útokov. 
 
Komisia verejného poriadku a dopravy pri MsZ Hurbanovo nesúhlasí s celoročným 
úplným zákazom a stotožňuje sa s návrhom VZN ponechať povolenie pre obyvateľov na 
deň 31. 12. a 1. 1. ako je uvedené v návrhu. 
 

Uznesenie č. 223/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e  
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hurbanovo o používaní pyrotechnických výrobkov 
na území mesta Hurbanovo. 
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Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: za             9  
                                                                                                                                  proti    0 

                                          zdržal sa hlasovania   0 
 
 
K bodu 12 
Návrh VZN Mesta Hurbanovo o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania    
služieb na trhových miestach v meste Hurbanovo 
Materiál predložil Mgr. Závodský, zástupca primátorky mesta. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
        V zmysle § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov zástupca primátorky predkladá na schválenie návrh všeobecne záväzného 
nariadenia o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 
miestach v meste Hurbanovo (ďalej len ako VZN).  
Návrh VZN bol spracovaný na základe doručeného protestu prokurátora pod sp. zn. Pd 
63/15/4401-3 zo dňa 06.05.2015, v ktorom prokurátor navrhol zrušiť ustanovenia § 6, § 
11, § 3 odsek 3, § 3 odsek 4, § 4 odsek 2, § 4 odsek 3, § 7 odsek 1, § 12 odsek 1 a prílohy 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 63 o podmienkach predaja výrobkov a 
poskytnutia služieb na trhových miestach v meste Hurbanovo, schváleného Mestským 
zastupiteľstvom v Hurbanove dňa 17. 2. 2005.  
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove uznesením č. 75/2015-MZ zo dňa 28.5.2015 
vyhovelo protestu prokurátora a horeuvedené ustanovenia zrušilo.  
Zároveň poverilo primátorku mesta zabezpečiť predloženie návrhu Trhového poriadku 
formou všeobecne záväzného nariadenia (v zmysle § 5 odsek 1 zákona č. 178/1998 Z.z.) 
Mestskému zastupiteľstvu v Hurbanovo na schválenie.  
K spracovanému návrhu VZN bolo v zmysle § 7 ods. 1 zákona NR SR č. 178/1998 Z.z. o 
podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a 
doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 
neskorších predpisov, vyžiadané stanovisko od Regionálnej veterinárnej a potravinovej 
správy v Komárne, kde bolo z ich strany obdržané záväzné stanovisko, v ktorom súhlasí s 
predloženým návrhom. 
 
V súvislosti s návrhom VZN neboli uplatnené žiadne pripomienky a námietky. 
Uznesenie č. 224/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e  
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hurbanovo o podmienkach predaja výrobkov a 
poskytovania služieb na trhových miestach v meste Hurbanovo. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: za             9  
                                                                                                                                  proti    0 

                                          zdržal sa hlasovania   0 
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K bodu 13 
Návrh VZN Mesta Hurbanovo o Trhovom poriadku pre príležitostný trh 
Materiál predložil Mgr. Závodský, zástupca primátorky mesta. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
            V zmysle § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov zástupca primátorky predkladá na schválenie návrh všeobecne záväzného 
nariadenia o trhovom poriadku pre trhovisko na ul. Slobody v Hurbanove (ďalej len 
ako VZN).  
Návrh VZN bol spracovaný na základe doručeného protestu prokurátora pod sp. zn. Pd 
63/15/4401-3 zo dňa 06.05.2015, v ktorom prokurátor navrhol zrušiť ustanovenia § 6, § 
11, § 3 odsek 3, § 3 odsek 4, § 4 odsek 2, § 4 odsek 3, § 7 odsek 1, § 12 odsek 1 a prílohy 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 63 o podmienkach predaja výrobkov a 
poskytnutia služieb na trhových miestach v meste Hurbanovo, schváleného Mestským 
zastupiteľstvom v Hurbanove dňa 17. 2. 2005.  
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove uznesením č. 75/2015-MZ zo dňa 28.5.2015 
vyhovelo protestu prokurátora a horeuvedené ustanovenia zrušilo.  
Zároveň poverilo primátorku mesta zabezpečiť predloženie návrhu Trhového poriadku 
formou všeobecne záväzného nariadenia (v zmysle § 5 odsek 1 zákona č. 178/1998 Z.z.) 
Mestskému zastupiteľstvu v Hurbanovo na schválenie.  
K spracovanému návrhu VZN bolo v zmysle § 7 ods. 1 zákona NR SR č. 178/1998 Z.z. o 
podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a 
doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 
neskorších predpisov, vyžiadané stanovisko od Regionálnej veterinárnej a potravinovej 
správy v Komárne, kde bolo z ich strany obdržané záväzné stanovisko, v ktorom súhlasí s 
predloženým návrhom.  
Trhový poriadok sa predkladá samostatne nakoľko zákon č. 178/1998 Z.z. v § 5 vyžaduje 
aby trhový poriadok bol vydaný formou všeobecne záväzného nariadenia. 
 
V súvislosti s návrhom VZN neboli uplatnené žiadne pripomienky a námietky. 
Mgr. Peter Závodský požiadal o hlasovanie s pozmeňujúcim návrhom, žiadal 
doplniť pôvodný návrh uznesenia o bod č. 2. 
Uznesenie č. 225/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e  
1.) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hurbanovo o trhovom poriadku pre príležitostný        
     trh 
2.) s pozmeňovacím návrhom: 
Doplnenie § 14, kde sa za odsek 1) vsúva nový odsek 2) s textom: 
„Subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hurbanovo, občianske združenia 
a spoločenské organizácie, ako aj iné organizácie, ktoré sa spolupodieľajú na organizovaní 
príležitostného trhu (podujatia) sú oslobodené od výberu vstupného a nájomného za trhové 
miesto.“  Doterajšie odseky 2 až 4 sa budú označovať ako odsek 3 až 5. 



 
Zápisnica z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 

konaného dňa 5. 5. 2016 
- 25 - 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: za             9  
                                                                                                                                  proti    0 

                                          zdržal sa hlasovania   0 
 
 
K bodu 14 
Návrh VZN Mesta Hurbanovo o Trhovom poriadku pre trhovisko na ul. Slobody v     
Hurbanove 
Materiál predložil Mgr. Závodský, zástupca primátorky mesta. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
          V zmysle § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov zástupca primátorky predkladá na schválenie návrh všeobecne záväzného 
nariadenia o trhovom poriadku pre príležitostný trh (ďalej len ako VZN).  
Návrh VZN bol spracovaný na základe doručeného protestu prokurátora pod sp. zn. Pd 
63/15/4401-3 zo dňa 06.05.2015, v ktorom prokurátor navrhol zrušiť ustanovenia § 6, § 
11, § 3 odsek 3, § 3 odsek 4, § 4 odsek 2, § 4 odsek 3, § 7 odsek 1, § 12 odsek 1 a prílohy 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 63 o podmienkach predaja výrobkov a 
poskytnutia služieb na trhových miestach v meste Hurbanovo, schváleného Mestským 
zastupiteľstvom v Hurbanove dňa 17.2.2005.  
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove uznesením č. 75/2015-MZ zo dňa 28.5.2015 
vyhovelo protestu prokurátora a horeuvedené ustanovenia zrušilo.  
Zároveň poverilo primátorku mesta zabezpečiť predloženie návrhu Trhového poriadku 
formou všeobecne záväzného nariadenia (v zmysle § 5 odsek 1 zákona č. 178/1998 Z.z.) 
Mestskému zastupiteľstvu v Hurbanovo na schválenie.  
K spracovanému návrhu VZN bolo v zmysle § 7 ods. 1 zákona NR SR č. 178/1998 Z.z. o 
podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a 
doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 
neskorších predpisov, vyžiadané stanovisko od Regionálnej veterinárnej a potravinovej 
správy v Komárne, kde bolo z ich strany obdržané záväzné stanovisko, v ktorom súhlasí s 
predloženým návrhom.  
Trhový poriadok sa predkladá samostatne nakoľko zákon č. 178/1998 Z.z. v § 5 vyžaduje 
aby trhový poriadok bol vydaný formou všeobecne záväzného nariadenia. 
 
V súvislosti s návrhom VZN neboli uplatnené žiadne pripomienky a námietky. 

 
Uznesenie č. 226/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e  
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hurbanovo o trhovom poriadku pre trhovisko na  
ul. Slobody v Hurbanove. 
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Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: za             9  
                                                                                                                                  proti    0 

                                          zdržal sa hlasovania   0 
 
 
 
K bodu 15 
Voľba prísediacich pre Okresný súd Komárno 
Materiál predložila Ing. Kasášová, prednostka mestského úradu. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
         Dňa 03. 03. 2016 požiadal predseda Okresného súdu Komárno Mesto Hurbanovo 
o voľbu prísediacich. 
V zmysle článku 142 Ústavy Slovenskej republiky sa na rozhodovaní súdov v zákonom 
stanovených prípadoch zúčastňujú aj prísediaci. Podľa § 141 ods. 1 Zákona č. 385/2000 
Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú prísediaci 
volení na obdobie 4 rokov. Voľbu prísediacich upravuje citovaný zákon v ustanoveniach § 
139 a nasl. 
Podľa § 140 ods. 1 prísediacich volia obecné zastupiteľstvá v obvode príslušného súdu. 
Predpoklady na voľbu sú stanovené v § 139, pričom ku kandidátom navrhovaným na 
voľbu si obecné zastupiteľstvo vyžiada vyjadrenie predsedu príslušného súdu.  V zmysle  
§ 74 ods. 2 písm. a.) zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch určil predseda súdu počet 
prísediacich, ktorí sa majú voliť v obvode Okresného súdu Komárno na 40. V zmysle 
citovaného zákona určil pre Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove počet prísediacich, 
ktorých treba zvoliť v počte – 2 (dvaja).  
 
Uznesenie č. 227/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
v o l í  
Mgr. Renátu Šulákovú a Ing. Zoltána Veresa ako prísediacich pre Okresný súd Komárno 
podľa zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich, 
s p l n o m o c ň u j e  
Mgr. Ildikó Basternákovú, primátorku mesta na vydanie osvedčenia o zvolení do funkcie  
prísediacich pre Okresný súd Komárno. 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: za             9  
                                                                                                                                  proti    0 

                                          zdržal sa hlasovania   0 
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K bodu 16 – R ô z n e 
a)  Mestská polícia Hurbanovo 
Materiál predložila Mgr. Basternáková, primátorka mesta. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        V zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 56/2015 - MZ, ktoré sa 
konalo dňa 30. 4. 2015 menovalo mestské zastupiteľstvo Róberta Majora do funkcie 
náčelníka Mestskej polície v Hurbanove s tým, že pracovný pomer menovaného bude 
uzatvorený na jeden rok a deň nástupu do zamestnania bude 30 dní od schválenia 
mestským zastupiteľstvom. 
Róbert Major bol do funkcie náčelníka Mestskej polície v Hurbanove menovaný od 18. 5. 
2015 do 17. 5. 2016, pracovný pomer s menovaným bol uzatvorený na toto obdobie. 
V zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 564/1991 o obecnej polícii v znení neskorších predpisov 
primátorka mesta predložila návrh na vymenovanie Róberta Majora do funkcie náčelníka 
Mestskej polície v Hurbanove na dobu neurčitú. 
 
Primátorka mesta, Mgr. Basternáková udelila slovo náčelníkovi MsP, ktorý informoval 
o činnosti MsP Hurbanovo od jeho ustanovenia do funkcie náčelníka MsP od mája 2015. 
Výkon služby do 18.05.2015 : 
        Dňa 18.05.2015 Róbert Major nastúpil na MsP Hurbanovo ako náčelník MsP. Po 
prevzatí funkcie vykonal monitoring výkonu služby  a preveril si odborné vedomosti 
príslušníkov MsP pomocou testu  s elementárnymi otázkami a zároveň si preveril aj 
fyzickú zdatnosť  a doplnil potrebné povolenia na výkon služby  (vedenie motorového 
vozidla opatreného zvukovým a svetelným výstražným znamením, lekárske osvedčenie na 
prácu v noci a pod.) 
Previerky nedopadli dobre a konštatoval, že stav odbornej a fyzickej pripravenosti MsP 
nie je dobrý, nedostatočný.  
Výkonu služby (čo sa týka zadeľovania príslušníkov do služieb pred 18.05.2015) bol 
nevyhovujúci a nebol prínosom pre obyvateľov mesta, ale naopak bol len, podľa jeho 
názoru,  alibistický prvok na maskovanie výkonu služby príslušníkov MsP. Jeho názor 
potvrdzuje aj skutočnosť čerpania dovoleniek príslušníkmi MsP (zostatok dovoleniek 
v polovici kalendárneho roka bol u niektorých príslušníkov skoro 60 dní), čo je 
skutočnosť, ktorá veľmi negatívnym spôsobom ovplyvňuje výkon služby ohľadne pokrytia 
služby. 
Odôvodnenie bývalého náčelníka MsP,  že si nemali kedy vyberať dovolenku, lebo museli 
slúžiť, nie je pravdivý, nasvedčuje tomu aj skutočnosť, že príslušníci boli do služieb 
zadeľovaní  sporadicky a nie podľa potreby a tak vznikla situácia, že niektorí príslušníci 
slúžili 2 – 3 dni v týždni a v ostatné dni mali voľno, alebo mali krátke služby, ktoré 
nespĺňali účel.  
Čo sa týkalo stavu materiálno - technického vybavenia MsP Hurbanovo, pán Major zistil 
katastrofálny stav. Chýbali základne pomôcky potrebné pre výkon služby, ako napr. 
vysielačky, zastavovacie terče (boli v zlom stave) zbrane v počte 5 kusov (požívali sa len 
dve, lebo podľa slov príslušníkov, ostatné boli v zlom technickom stave), nevyhovujúce 
výstrojné súčiastky (uniforma), motorové vozidlo s vysokou spotrebou (vozidlo prerobené 
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na plyn – úspora paliva cca o 40 %), nevyhovujúce a nedôstojné priestory  (obyvatelia 
mesta ani nevedeli, kde je MsP), nedostatočný počet príslušníkov a pod.   
Nedostatky, ktoré pán náčelník vymenoval sú len časťou zistených anomálii, ktoré bolo 
potrebné zmeniť aby mohla MsP plniť svoju funkciu a určenie tak, ako bol zámer, keď sa 
mestské polície vytvárali (zákon č.564/1991 Zb. o obecnej polícii).  
 
Výkon služby po 18.05.2015 : 
        V prvom rade bolo potrebné zmeniť výkon služby na MsP a prispôsobiť ho potrebám 
obyvateľov mesta Hurbanovo, zamerať sa na prevenciu, ktorá je podľa jeho názoru jedna 
z najdôležitejších súčastí práce policajta , represia je následok. 
Základom kvalitného výkonu služby je dostatočný počet kvalifikovaných a profesionálne 
zdatných príslušníkov, ktorí majú záujem a aj vedia  pracovať . 
Ďalším krokom bolo zaviesť taký výkon  služby, ktorý bude k dispozícii celých 24 hodín 
obyvateľom mesta  a bude plniť úlohy vyplývajúce z platných zákonov a nariadení, ktoré 
skvalitnia život v meste.  
Prijaté opatrenia na zvýšenie kvality výkonu služby po 18.05.2015 : 

‐ navýšenie počtu príslušníkov MsP na 12+1 
‐ zavedenie administratívnej agendy na odovzdávanie služby, preberanie technických 

prostriedkov, motorového dopravného prostriedku, zbraní, pokutových blokov, 
peňažnej hotovosti, plánovania dovoleniek , evidencia priestupkov a pod. 

‐ zavedenie nepretržitej služby t. j. 24 hodín denne 
‐ vytvorenie 4 pracovných zmien 2+1 (hliadka + veliteľ zmeny) 
‐ rozdelenie mesta a priľahlých častí na 4 pracovné obvody (rajóny) každý v správe 

jednej pracovnej zmeny 
‐ vytvorenie „Operatívnej skupiny“ z príslušníkov MsP (aktivity v čase osobného 

voľna bez nároku na mzdu) 
‐ vytvorenie „Dohody o vykonanej práci“ s príslušníkom záchrannej skupiny K9 

Žilina , vzájomná výmena skúseností, odborná výpomoc a pod. (bez nároku na 
mzdu) 

‐ vytvorenie funkcie psovod a zakúpenie služobného psa „ROTWAILER“, 
uzatvorenie zmluvy o prenájme veci – služobný pes „DOBERMAN“ 

‐ presťahovanie MsP do centra mesta, bližšie k ľuďom 
‐ návrh na racionálnejšie využitie KBS (kamerový bezpečnostný systém) 
‐ vytvorenie zmluvy o vzájomnej spolupráci a poskytovania výmeny skúseností 

v oblasti výkonu služby, služobnej  kynológie a prevencie medzi obcou Dvory nad 
Žitavou a mestom Hurbanovo 

‐ zavedenie preventívnych programov do praxe na ZŠ v meste prostredníctvom 
pracovníčky na úseku prevencie  Mgr. Klaudii Homolovej (OÚ Dvory nad Žitavou)  
a.) „Adam a Eva v 21. storočí“ 
b.) Alkohol a iné drogy a iné 

‐ besedy, prednášky a interaktívne prezentácie na témy : 
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alkohol, drogy, šikanovanie, kybernetické šikanovanie, zbrane, záškoláctvo,   
vandalizmus a iné, sebaobrana pre ženy  (zadarmo) 

‐ pripravujú sa projekty : 
a.) K9- život je dar, nauč sa ho zachraňovať 
b.) Kynológia ako záľuba a hra 
c.) Dopravná výchova v reáli 
d.) Poznaj svoje okolie a buď naň hrdý 
e.) Spoznaj prácu policajta, je to tvoj ochranca a priateľ 
f.) Príroda okolo nás – chráň ju a nauč sa v nej prežiť 

‐ taktická a strelecká príprava v súčinnosti s PZ SR 
‐ odborná a fyzická príprava a preskúšanie príslušníkov MsP 
‐ osveta pre obyvateľov mesta : 

nepríjemnosti na ulici – ako sa im vyhnúť, deti a prázdniny, ako sa nestať obeťou 
podvodu, krádeže, pes a ako s ním zaobchádzať, domáce násilie, rady pred 
dovolenkou, vianočné sviatky 

‐ kontroly podávania alkoholických nápojov maloletým a mladistvým 
‐ kontrola záškoláctva 
‐ spolupráca zo školskými zariadeniami v mesta – doručovanie zásielok, 

zabezpečovanie prechodov pre chodcov v ranných hodinách pre žiakov, program na 
Mikuláša, na Deň detí , Deň otvorených dverí na MsP a pod. 

‐ komunikácia s obyvateľmi mesta, riešenie problémov, zabezpečovanie 
spoločenských akcii organizovaných mestom Hurbanovo, kontrola porušovania 
dopravných priestupkov, kontrola verejného poriadku, mapovanie čiernych skládok, 
kontrola prehľadnosti križovatiek v meste, kontrola stavu miestnych komunikácii 
a následne písomne oznámenie o ich stave na MsÚ príslušnému odboru na riešenie, 
kontrola výskytu bezdomovcov na území mesta, kontrola správania 
neprispôsobivých občanov mesta, kontrola stavu sociálnych bytov (poverenie 
MsÚ), kontrola školskej dochádzky rómskych detí, kontrola prevádzky 
reštauračných a zábavných zariadení v meste, kontrola verejnej zelene, kontrola 
poriadku v zdravotníckych zariadeniach, kontrola dodržiavania zákona č. 282/2002 
Zb. o chove a držaní psov, kontrola verejného poriadku v panelákových domoch na 
sídliskách mesta, kontrola verejného poriadku v miestnych parkoch a CVČ, kontrola 
dodržiavania zákona č.377/2004 Zb. o ochrane nefajčiarov, autobusové zastávky 
a pod., spolupráca s OO PZ Hurbanovo, ktorú hodnotil ako spoluprácu na vysokej 
úrovni, vylepšili sa podmienky materiálno – technického vybavenia na MsP 
buduje sa rádiové prepojenie hliadok pomocou rádiových staníc a rôzne iné aktivity,  
ktoré si vyžaduje vzniknutá situácia v meste. 

Na základe vyššie uvedených prijatých opatrení na skvalitnenie výkonu služby pán 
Róbert Major, náčelník MsP prehlásil, že v podstate za 1 rok dosiahli zlepšenie vo 
všetkých oblastiach verejného poriadku, dopravy ako aj zlepšenie spoločného bývania 
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s neprispôsobivými občanmi na území mesta. 
 
        Primátorka mesta, Mgr. Basternáková hodnotila prácu pána náčelníka a prístup 
za odborný, kvalifikovaný a vysoko zodpovedný. Pochválila organizovanosť  
a koordináciu MsP, vzájomnú vynikajúcu spoluprácu a vyjadrila plnú dôveru voči 
jeho osobe. Spätná odozva obyvateľstva je tiež dobrá, nový profil polície je prijímaný 
kladne a ústretovo. 
 
Poslankyne a poslanci mali rôzne otázky na pána náčelníka. 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
m e n u j e  
Róberta Majora, trvale bytom Andovská 17/E, 940 01 Nové Zámky, s účinnosťou od  
18. 5. 2016 do funkcie náčelníka Mestskej polície v Hurbanove na dobu neurčitú. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
Ing.Hegyi, Radošická, Ondrušek Z., Ondrusek P. za             4  
Bc.Tomaščin                                                                                                              proti    1 

Ing.Gróf, Mgr.Závodský, RNDr.Hamranová, Žigová          zdržal sa hlasovania   4 
 
Tento návrh na uznesenie poslancami MsZ nebol prijatý. 
 
b) Správa z finančnej kontroly 
Materiál predložil Ing. Cserge, hlavný kontrolór mesta. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
             Cieľ administratívnej finančnej kontroly: Overiť objektívny stav správnosti 
vykonania administratívnej finančnej kontroly použitia verejných financií – dotácií 
poskytnutých z rozpočtu Mesta Hurbanovo v roku 2015. 
V súlade s ust. § 18f ods. 1 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov, podľa ktorého hlavný kontrolór obce predkladá správu o 
výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí, 
predkladá túto správu z administratívnej finančnej kontroly MsZ v Hurbanove, ktorá bolo 
vykonaná na základe plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 schváleného uznesením 
MZ č. 172/2016-MZ zo dňa 10. 12. 2015. 
Administratívnou finančnou kontrolou Ing. Cserge overoval povinnosť a správnosť 
vykonania administratívnej finančnej kontroly použitia pridelených finančných 
prostriedkov z rozpočtu Mesta Hurbanovo podľa ustanovení § 8, § 20 až 27 zákona č. 
357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
Zo strany MÚ bola vykonaná administratívna finančná kontrola zúčtovania všetkých 
pridelených dotácií v roku 2015 v celkovej hodnote 22 500 ,- EUR a v celkovom počte 20 
subjektov. 
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Záver z administratívnej finančnej kontroly: Administratívna finančná kontrola zo 
strany MÚ Hurbanovo bola vykonaná v súlade s § 8 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z . z. o 
finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
Uznesenie č. 228/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
správu z finančnej kontroly použitia verejných financií - dotácií poskytnutých z rozpočtu 
Mesta Hurbanovo v roku 2015. 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: za             9  
                                                                                                                                  proti    0 

                                          zdržal sa hlasovania   0 
 
 
c) Žiadosť o dlhodobý prenájom alebo odkúpenie pozemkov – Július Dobosi  
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
              Dňa 22. 4. 2016 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť pána Júliusa Dobosiho, 
bytom Hlavná č. 231/68, 946 52 Imeľ ohľadom dlhodobého prenájmu alebo odkúpenia 
pozemkov vo vlastníctve Mesta Hurbanovo. Jedná sa o pozemky v k. ú. Hurbanovo, a to: 
parcela registra „C“ č. 2122 – ostatné plochy o výmere 270 m2, parcela registra „C“ č. 
2123/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 399 m2 a parcela registra „C“ č. – 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 596 m2, zapísané na LV č. 2376. 
V prípade odkúpenia vyššie uvedených pozemkov má žiadateľ v záujme investovať 
finančné prostriedky vo výške cca 430 000,00 €, a to do vybudovania fast foodu, carwash 
café, prevádzky autotuningu a bezdotykovej autoumyvárne. V prípade dlhodobého 
prenájmu žiadateľ vybuduje pre obec autobusové zastávky, verejné WC a chodník okolo 
predmetných nehnuteľností. 
Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí pripúšťa nasledovné možnosti prevodu a prenájmu 
nehnuteľného majetku mesta: 
1. Obchodná verejná súťaž 
2. Dobrovoľná dražba 
3. Priamy predaj najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej 
podľa znaleckého posudku. 
Pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné 
zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný 
zreteľ musí byť zdôvodnený; zámer previesť majetok týmto spôsobom je obec povinná 
zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na svojej 
úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer 
musí byť zverejnený počas celej tejto doby. 
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Pri prenájme nehnuteľností je obec povinná primerane použiť podmienky ako pri predaji, 
a to najmenej za také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú 
do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci okrem 
a) hnuteľnej veci vo vlastníctve obce, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3 500 eur, 
b) nájmu majetku obce, ktorého trvanie s tým istým nájomcom neprekročí desať dní 
    v kalendárnom mesiaci, 
c) pri nájmoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné 
zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný 
zreteľ musí byť zdôvodnený; zámer prenajať majetok týmto spôsobom je obec povinná 
zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním nájmu obecným zastupiteľstvom na svojej 
úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento 
zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby. 
V prípade priameho predaja pozemkov sa cena určí podľa Prílohy č. 3, zóna č. 1 Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo vo výške 22,00 €/m2. 
V prípade prenájmu sa cena určí podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
Mesta Hurbanovo vo výške 8,30 €/m2/rok. 
 
Komisia  výstavby, územného plánovania a regionálneho rozvoja pri MsZ 
Hurbanovo  neodporúča na predmetný účel prenajať ani odpredať pozemok. 
Bc. Tomaščin podporil návrh žiadateľa.  
Poslanec Peter Ondrusek nedoporučuje odpredaj, navrhol vybudovať mestské trhovisko, 
kde bolo možné predávať domáce výrobky. 
Komisia finančná, správy majetku mesta a verejnej súťaže pri MsZ Hurbanovo 
nedoporučuje odpredaj ani prenájom žiadaného pozemku. Mesto by malo vypracovať 
vlastnú predstavu na využitie pozemku pri hlavnej autobusovej zastávke a od budúcich 
užívateľov vyžadovať splnenie podmienok mesta. 
Komisia verejného poriadku a dopravy pri MsZ Hurbanovo sa zhodla v názore, že je 
účelnejšie vyhlásiť zámer verejnou súťažou, v ktorom si mesto určí podmienky resp. 
služby ktoré sú potrebné pre obyvateľom mesta, kde by si po predložení viacerých 
návrhov vybralo najvhodnejší a najvýhodnejší pre mesto. 
 
1. Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
p o v e r u j e  
primátorku Mesta Hurbanovo Mgr. Ildikó Basternákovú s vyhlásením obchodnej verejnej 
súťaže ohľadom prenájmu pozemkov, a to: parcela registra „C“ č. 2122 – ostatné plochy o 
výmere 270 m2, parcela registra „C“ č. 2123/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 
399 m2 a parcela registra „C“ č. – zastavané plochy a nádvoria o výmere 596 m2, zapísané 
na LV č. 2376.    
Podmienky obchodnej verejnej súťaže budú zverejnené minimálne na 15 dní pred 
uzávierkou na podávanie návrhov do obchodnej verejnej súťaže. 
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Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
Bc.Tomaščin za             1  
Mgr.Závodský, Ing.Hegyi,Ondrušek Z., Ondrusek P.                                               proti    4 

Ing.Gróf, RNDr.Hamranová, Žigová, Radošická                        zdržal sa hlasovania   4 
 
Tento návrh na uznesenie poslancami MsZ nebol prijatý. 
 
2. Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
p o v e r u j e  
primátorku Mesta Hurbanovo Mgr. Ildikó Basternákovú s vyhlásením obchodnej verejnej 
súťaže ohľadom odpredaja pozemkov, a to: parcela registra „C“ č. 2122 – ostatné plochy o 
výmere 270 m2, parcela registra „C“ č. 2123/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 
399 m2 a parcela registra „C“ č. – zastavané plochy a nádvoria o výmere 596 m2, zapísané 
na LV č. 2376.    
Podmienky obchodnej verejnej súťaže budú zverejnené minimálne na 15 dní pred 
uzávierkou na podávanie návrhov do obchodnej verejnej súťaže. 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
Bc.Tomaščin, Žigová za             2  
Mgr.Závodský, Ing.Hegyi,Ondrušek Z., Ondrusek P.                                               proti    4 

Ing.Gróf, RNDr.Hamranová, Radošická                                       zdržal sa hlasovania   3 
 
Tento návrh na uznesenie poslancami MsZ nebol prijatý. 
 
d) Súhlas s odpredajom pozemku – Mgr. Štefan Labaš, Mgr. Martina Verešová 
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 187/2016-MZ zo dňa 18. 2. 
2016 bolo schválené zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo odpredať pozemok v k. ú. 
Hurbanovo, zapísaného na LV č. 2376, parcela registra „C“ č. 2197/2 – ostatné plochy o 
výmere 1 000 m2 do vlastníctva Mgr. Štefana Labaša a Mgr. Martiny Verešovej, obaja 
bytom Nový Diel 53, 947 01 Hurbanovo podľa § 9a, ods. 8. písm. e) zákona o majetku 
obcí za kúpnu cenu vo výške 9,00 €/m2, v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom Mesta Hurbanovo t.j. celkom: 9 000,00 €. Zámer mesta bol zverejnený 
zákonným spôsobom na úradnej tabuli a webovej stránke mesta. 
Schválenie  odpredaja  nehnuteľnosti  podľa  § 9a, ods. 8, písm. e) zákona  č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení si vyžaduje súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých 
poslancov mestského zastupiteľstva. 
 
Komisia verejného poriadku a dopravy pri MsZ Hurbanovo opätovne poukazuje na 
potrebu zachovania zeleného pása od cesty v šírke min. 2 m vo vlastníctve mesta, 
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vzhľadom na možné ďalšie investičné akcie, ako budovanie inžinierskych sietí, 
internetových sietí, budovanie chodníka atď. s poukazom na zachovanie plynulého 
prechodu zeleného pása s ostatnými pásmi vo vlastníctve mesta na ul. Nového dielu. 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í  
s odpredajom pozemku v k. ú. Hurbanovo, zapísaného na LV č. 2376, parcela registra „C“ 
č. 2197/2 – ostatné plochy o výmere 1 000 m2 do vlastníctva Mgr. Štefana Labaša a Mgr. 
Martiny Verešovej, obaja bytom Nový Diel 53, 947 01 Hurbanovo za kúpnu cenu 9,00 
€/m2 v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo, t.j. 
celkom: 9 000,00 € podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
platnom znení. Poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradia nadobúdatelia. 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: za             0  
Mgr.Závodský, Ing.Hegyi, Ondrušek Z., Ondrusek P.                                              proti    7 

Ing.Gróf, RNDr.Hamranová, Radošická                                        

Bc.Tomaščin, Žigová            zdržal sa hlasovania   2 
 
Tento návrh na uznesenie poslancami MsZ nebol prijatý. 
 
 
e) Súhlas s prenájmom garáže – MsVaK – Vodárne a kanalizácie Mesta Hurbanovo   
    s.r.o.  
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
         Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 192/2016-MZ zo dňa 18. 2. 
2016 bolo schválené zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo prenajať nebytový priestor – 
garáž o výmere 16,50 m2 v administratívnej budove úseku služieb, súpisného čísla 35, 
nachádzajúcej sa na adrese Komárňanská 69, 947 01 Hurbanovo na parcele registra „C“ č. 
1356 – zastavaná plocha  a nádvorie o výmere 321 m2 v k. ú. Hurbanovo pre spoločnosť 
MsVaK – Vodárne a kanalizácie Mesta Hurbanovo, s.r.o., so sídlom Komárňanská 69, 947 
01 Hurbanovo, IČO: 36561193, v zastúpení Ing. Jána Bahoreca - konateľ za účelom 
uskladňovania materiálu podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona o majetku obcí. Cena 
prenájmu sa stanovuje v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta 
Hurbanovo vo výške 8,30 €/m2/rok, t.j. spolu 136,95 € ročne na obdobie 5 rokov. Zámer 
mesta bol zverejnený zákonným spôsobom na úradnej tabuli a webovej stránke mesta. 
        Schválenie prenájmu nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v platnom znení si vyžaduje súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých 
poslancov mestského zastupiteľstva. 
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Uznesenie č. 229/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í  
s prenájmom nebytového priestoru – garáže o výmere 16,50 m2 v administratívnej budove 
úseku služieb, súpisného čísla 35, nachádzajúcej sa na adrese Komárňanská 69, 947 01 
Hurbanovo na parcele registra „C“ č. 1356 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 321 
m2 v k. ú. Hurbanovo pre spoločnosť MsVaK – Vodárne a kanalizácie Mesta Hurbanovo 
za cenu prenájmu v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta 
Hurbanovo vo výške 8,30 €/m2/rok, t. j. spolu 136,95 € ročne podľa § 9a, ods. 9, písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Ostatné podmienky prenájmu 
budú ustanovené v nájomnej zmluve. 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: za             9  
                                                                                                                                  proti    0 

                                          zdržal sa hlasovania   0 
 
f) Žiadosť o udelenie súhlasu na odstránenie stavby – so súp. č. 2672 - Budova 
zdravotníckeho a sociálneho zariadenia 
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
          V zmysle § 11, ods. (4), písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Ing. 
Veres žiadal poslancov MZ o udelenie súhlasu na odstránenie stavby so súp. č.. 2672 na 
pozemku parc. č. 1667 v k. ú. Hurbanovo. Ide o stavbu ktorá je vedená na LV č. 2376 vo 
vlastníctve Mesta Hurbanovo ako „Budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia“. 
Stavba sa nachádza vedľa bývalej pôrodnice na ul. Komárňanskej v stave, ktorá vyžaduje 
značné investície zo strany vlastníka na zakonzervovanie súčasného stavu. Na túto lokalita 
(bývalá pôrodnica je vedená ako Národná kultúrna pamiatka) je vypracovaný projekt na 
obnovu Národnej kultúrnej pamiatky. Projekt počíta s odstránením hore uvedenej stavby a 
vytvorením parku na tomto mieste. 
Stavba na základe rozhodnutia VÚC Nitra, Ministerstva zdravotníctva SR a Fondu 
národného majetku SR je vyradená zo siete zdravotníckych zariadení. 
 
Poslanci MZ Bc. Tomaščin a Mgr. Závodský opustili miestnosť. 
 
Uznesenie č. 230/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
u d e ľ u j e  
súhlas na odstránenie stavby so súp. č. 2672 na pozemku parc. č. 1667 v k. ú. Hurbanovo.  
Ide o stavbu ktorá je vedená na LV č. 2376 vo vlastníctve Mesta Hurbanovo ako „Budova 
zdravotníckeho a sociálneho zariadenia“. 
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Z prítomných 7 poslancov hlasovalo: za             6  
                                                                                                                                  proti    0 

 RNDr. Hamranová             zdržal sa hlasovania   1 
 
 
g) Súhlas s odpredajom pozemku - VADOL s.r.o. 
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 188/2016-MZ zo dňa 18. 2. 
2016 bolo schválené zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo odpredať pozemok v k. ú. 
Bohatá, zapísaného na LV č. 907, parcela registra „C“ č. 1318/6 – zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 890 m2 do vlastníctva spoločnosti VADOL s.r.o., so sídlom 
Komárňanská 76, 947 01 Hurbanovo, IČO: 35969407, zastúpenej konateľom Ing. 
Karolom Vargom podľa § 9a, ods. 8. písm. e) zákona o majetku obcí za kúpnu cenu vo 
výške 5,00 €/m2, t. j. celkom: 4 450,00 €. Zámer mesta bol zverejnený zákonným 
spôsobom na úradnej tabuli a webovej stránke mesta. Schválenie odpredaja nehnuteľnosti 
podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení si 
vyžaduje súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 
 
Do miestnosti sa vrátil poslanec Mgr. Závodský. 
 
Uznesenie č. 231/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í  
s odpredajom pozemku v k. ú. Bohatá, zapísaného na LV č. 907, parcela registra „C“ č. 
1318/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 890 m2 do vlastníctva spoločnosti 
VADOL s.r.o., so sídlom Komárňanská 76, 947 01 Hurbanovo, IČO: 35969407, 
zastúpenej konateľom  Ing. Karolom Vargom  za  kúpnu cenu 5,00 €/m2, t. j. celkom: 4 
450,00 €  podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení. Poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí nadobúdateľ. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo: za             7  
                                                                                                                                  proti    0 

 Ing. Hegyi                         zdržal sa hlasovania   1 
 
 
h) Súhlas s prenájmom pozemku - GASPIPE, s.r.o. 
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 191/2016-MZ zo dňa 18. 2. 
2016 bolo schválené zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo prenajať časť pozemku v  
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k. ú. Bohatá, parcely registra „C“ č. 3536 – ostatné plochy o výmere 2,50 m2, 
nachádzajúceho sa na Novozámockej ul., 947 03 Hurbanovo - Bohatá, v rozmedzí medzi 
pozemkom vo vlastníctve GASPIPE, s.r.o. a pamiatkovou tabuľou Hurbanovo - Bohatá 
pre spoločnosť GASPIPE, s.r.o., so sídlom Novozámocká 180, 947 03 Hurbanovo – 
Bohatá, IČO: 44866861, v zastúpení Jozefa Lovásza – konateľ, podľa § 9a, ods. 9, písm. 
c) zákona o majetku obcí. 
Cena  prenájmu sa  stanovuje  podľa  Zásad  hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta 
Hurbanovo vo výške 100,00 €/m2/rok, t.j. spolu 300,00 € ročne na obdobie 5 rokov 
počnúc dňom 29. 6. 2016. Zámer mesta bol zverejnený zákonným spôsobom na úradnej 
tabuli a webovej stránke mesta. Schválenie prenájmu nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 9, 
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení si vyžaduje súhlas 
trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 
 
Uznesenie č. 232/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í  
s prenájmom časti pozemku v k .ú . Bohatá, parcely registra „C“ č. 3536 – ostatné plochy 
o výmere 2,50 m2 nachádzajúceho sa na Novozámockej ul., 947 03 Hurbanovo - Bohatá, v 
rozmedzí medzi pozemkom vo vlastníctve GASPIPE, s.r.o. a pamiatkovou tabuľou  
Hurbanovo - Bohatá pre spoločnosť GASPIPE, s.r.o., za cenu prenájmu podľa Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo vo výške 100,00 €/m2/rok, t. j. 
300,00 € ročne na obdobie 5 rokov počnúc dňom 29. 6. 2016 podľa § 9a, ods. 9, písm. c)  
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Ostatné podmienky prenájmu 
budú ustanovené v nájomnej zmluve. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo: za             8  
                                                                                                                                  proti    0 

                                          zdržal sa hlasovania   0 
 
Poslankyňa Radošická sa odvolala na rodinné dôvody, ospravedlnila sa a opustila 
miestnosť. 
 
i ) NUBIUM, s.r.o. - predĺženie nájomnej zmluvy 
     Tento materiál nebol prejednaný z dôvodu schválenia prenájmu časti pozemku pre 
spoločnosť GASPIPE, s.r.o. so sídlom Novozámocká 180 Hurbanovo. 
 
Do miestnosti sa vrátil poslanec Bc. Tomaščin. 
 
j) Bratská Jednota Baptistov, cirkevný zbor Hurbanov - predĺženie nájomnej zmluvy 
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
       Dňa 25. 1. 2016 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť Bratskej Jednoty Baptistov, 
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cirkevný zbor Hurbanovo, so sídlom Novozámocká 58, 947 01 Hurbanovo, v zastúpení 
ThDr. Darkom Kraljikom ohľadom predĺženia prenájmu nebytových priestorov 
nachádzajúcich sa na adrese Záhradnícka 69, Hurbanovo (areál mestskej ľadovej plochy), 
ktoré žiadateľ prenajíma na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 
NEH_245/2011 zo dňa 31. 8. 2011. Nebytové priestory sa nachádzajú v Budove šatní a 
sociálnych zariadení so súpisným číslom 2986, na parcele registra „C“ č. 1137/9 – 
zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Bohatá. Prenajímané priestory sú o výmere 140,50 m2 
a žiadateľ za priestor vždy riadne a včas platí symbolické nájomné vo výške 1,00 € ako aj 
režijné náklady spojené s užívaním nebytových priestorov. Žiadateľ z vlastných 
finančných prostriedkov vymenil 2 plynové kachle za nové a taktiež vykonal obnovu 
maľoviek. Vyššie uvedené nebytové priestory sa prenajali za účelom zriadenia nízko 
prahového mládežníckeho DEPO klub centra pre deti a mládež. Počas doterajšieho 
pôsobenia klubu, Bratská Jednota Baptistov, cirkevný zbor Hurbanovo prispela ku 
skvalitneniu trávenia voľného času dorastencov a mládeže v Hurbanove, čo prispelo aj ku 
skvalitneniu ich života ako takého. Žiadateľ má v záujme naďalej pôsobiť v spoločensky 
prospešných aktivitách a pokračovať vo svojej dobrovoľnej činnosti. 
         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. 
 
Uznesenie č. 233/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
k o n š t a t u j e  
že prenájom nebytových priestorov v Budove šatní a sociálnych zariadení so súpisným 
číslom 2986, na parcele registra „C“ č. 1137/9 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 
140,50 m2, v k. ú. Bohatá, nachádzajúcich sa adrese Záhradnícka 69, Hurbanovo (areál 
mestskej ľadovej plochy) pre Bratskú Jednotu Baptistov, cirkevný zbor Hurbanovo, so 
sídlom Novozámocká 58, Hurbanovo za symbolické nájomné  1,00 € ročne je prípad 
hodný osobitného zreteľa. 
o d ô v o d ň u j e  
prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne: Bratská Jednota Baptistov, cirkevný zbor 
Hurbanovo už roky užíva nebytové priestory v areáli mestskej ľadovej plochy, kde má 
zriadený DEPO klub centrum. Tento klub prispieva k skvalitneniu života a trávenia 
voľného času detí a mládeže. Žiadateľ má v záujme naďalej pôsobiť v spoločensky 
prospešných aktivitách a pokračovať vo svojej dobrovoľnej činnosti. 
s c h v a ľ u j e  
zverejnenie svojho zámeru prenajať nebytové priestory nachádzajúcich sa na adrese 
Záhradnícka 69, Hurbanovo (areál mestskej ľadovej plochy), ktoré žiadateľ prenajíma na 
základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. NEH_245/2011 zo dňa 31. 8. 2011 za  
účelom ďalšieho pôsobenia nízko prahového DEPO klubu pre deti a mládež. Nebytové 
priestory sa nachádzajú v Budove šatní a sociálnych zariadení so súpisným číslom 2986, 
na parcele registra „C“ č. 1137/9 – zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Bohatá. 
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Prenajímané priestory sú o výmere 140,50 m2. Cena prenájmu sa stanovuje vo výške 
symbolického nájomného 1,00 € ročne 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. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo: za             8  
                                                                                                                                  proti    0 

                                          zdržal sa hlasovania   0 
 
 
k) Darina Szabóová - prenájom pozemku 
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
           Dňa 21. 3. 2016 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť pani Dariny Szabóovej, 
bytom Agátová 49, 947 01 Hurbanovo ohľadom prenájmu pozemku, parcela registra „C“ 
č. 299 – záhrada o výmere 1 262 m2, v k. ú. Hurbanovo zapísaného na LV č. 2376. 
Žiadateľka používa pozemok už od roku 2011 ako záhrada pre vlastnú potrebu. Pozemok 
je pekne udržiavaný a pani Szabóová má v záujme ďalej používať a udržiavať v čistote a 
poriadku. 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 rodinného domu súpisného čísla 1488 priamo v 
susedstve žiadaného pozemku a tento pozemok má v záujme naďalej používať ako 
záhradku bolo by nevhodné, 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. 234/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
k o n š t a t u j e  
že prenájom pozemku, parcely registra „C“ č. 299 – záhrada o výmere 1 262, v k. ú. 
Hurbanovo, vedeného na LV č. 2376 pre žiadateľku Darinu Szabóovú, bytom Agátová 49, 
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 rodinného domu so 
súpisným číslom 1488, ktorý priamo susedí so žiadaným pozemkom. Pozemok bude pani 
Szabóová používať ako záhradu pre vlastnú potrebu, tak ako to bolo aj doteraz. 
s c h v a ľ u j e  
zverejnenie svojho zámeru prenajať pozemok, parcelu registra „C“ č. 299 – záhrada o 
výmere 1 262, v k. ú . Hurbanovo, vedeného na LV č. 2376 pre žiadateľku Darinu 
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Szabóovú, bytom Agátová 49, 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. Cena nájmu sa určuje podľa Zásad hospodárenia a 
nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo vo výške 0,20 €/m2/rok, t. j. cena nájmu 
celkom: 252,40 € ročne. 

Z prítomných 8 poslancov hlasovalo: za             8  
                                                                                                                                  proti    0 

                                          zdržal sa hlasovania   0 
 
l) Mariana Ďuriková - odkúpenie pozemku 
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Dňa 29. 3. 2016 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť manželov Mariany 
Ďurikovej a Timoteja Ďurika, obaja bytom Rybárska 38, 947 01 Hurbanovo ohľadom 
odpredaja pozemku vo vlastníctve Mesta Hurbanovo. Jedná sa o pozemok v k. ú. 
Hurbanovo, parcela registra „C“ č. 2079/2 – záhrady o výmere 207 m2, zapísaný na LV č. 
2376. Predmetný pozemok sa nachádza na ulici Rybárska. Žiadatelia sú vlastníkmi 
pozemkov parcely registra „C“ č. 2078/1 a parcely registra „C“ č. 2079/1, na ktorých si 
manželia plánujú v budúcnosti postaviť rodinný dom. Tieto pozemky priamo susedia so 
žiadaným pozemkom, preto majú v záujme tento odkúpiť. 
Mesto Hurbanovo daný prípad prešetrilo a zistilo, že za žiadaným pozemkom sa 
nachádzajú pozemky, a to: parcela registra „C“ č. 2075/2 – záhrady o výmere 169 m2, 
parcela registra „C“ č. 2076 – orná pôda o výmere 2 264 m2, parcela registra „C“ č. 2077 
– orná pôda o výmere 2 516 m2, parcela registra „C“ č. 2078/2 – záhrady o výmere 163 
m2 a parcela registra „C“ č. 2079/3 – záhrady o výmere 163 m2. Uvedené pozemky sú vo 
vlastníctve Mesta Hurbanovo v podiele 3/15 a sú vedené na LV č. 1587. Vzhľadom na túto 
skutočnosť a z dôvodu, že by Mesto Hurbanovo nemalo iný prístup ku svojím pozemkom 
neodporučujeme žiadaný pozemok predať, z dôvodu, že v budúcnosti by sa mohol využiť 
ako prístupová cesta k zadným pozemkom. 
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 
v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 
V prípade, ak Mestské zastupiteľstvo vyhovie žiadosti navrhujeme, aby sa pozemok 
parcely registra „C“ č. 2079/2 – záhrady o výmere 207 m2 nepredal formou verejnej 
súťaže alebo dobrovoľnej dražby, ale aby sa žiadateľom pozemok odpredal za cenu v 
zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo. 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
k o n š t a t u j e  



 
Zápisnica z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 

konaného dňa 5. 5. 2016 
- 41 - 

že odpredaj pozemku v k. ú. Hurbanovo, parcely registra „C“ č. 2079/2 – záhrady o 
výmere 207 m2 do vlastníctva žiadateľov manželov Ďurikových, obaja bytom Rybárska 
38, 947 01 Hurbanovo za kúpnu cenu stanovenú v zmysle Zásad hospodárenia a 
nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo, prílohy č. 3, vo výške 14,00 €/m2 je prípad 
hodný osobitného zreteľa. 
o d ô v o d ň u j e  
prípad hodný osobitného zreteľa odôvodňuje nasledovne: Pozemok, parcela registra „C“ č. 
2079/2 – záhrady o výmere 207 m2 priamo susedí s pozemkami parcely registra „C“ č. 
2078/1 a parcely registra „C“ č. 2079/1. Kúpou žiadaného pozemku by manželia Ďurikoví 
získali ucelený komplet pozemkov do ich vlastníctva, a preto možnosť samostatného 
využitia predmetného pozemku na iné účely nie je reálna. 
s c h v a ľ u j e  
zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo odpredať nehnuteľnosť v k. ú. Hurbanovo  
evidovanú v katastri nehnuteľností na LV č. 2376, pozemok parcely registra „C“ č. 2079/2 
– záhrady o výmere 207 v zmysle § 9a, odsek 8, písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v platnom znení do vlastníctva žiadateľov manželov Mariany Ďurikovej a 
Timoteja Ďurika, obaja bytom Rybárska 38, 947 01 Hurbanovo za kúpnu cenu stanovenú 
v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo, prílohy č. 3, vo 
výške 14,00 €/m2, cena celkom: 2 898,00 €. 

Z prítomných 8 poslancov hlasovalo: za             6  
  Ing. Gróf                                                                                                                 proti    1 

 Mgr. Závodský                         zdržal sa hlasovania   1 
 
Tento návrh na uznesenie poslancami MsZ nebol prijatý. 
 
m) Prenájom pozemkov – pri bytovom dome, ul. Komárňanská č. 140 
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
           Mestu Hurbanovo boli doručené žiadosti o prenájom pozemku od: pani Karolíny 
Krajčíkovej, bytom Komárňanská 140, 947 01 Hurbanovo zo dňa 29. 2. 2016, pani Dariny 
Geletovej, bytom Komárňanská 140, 947 01 Hurbanovo zo dňa 22. 4. 2016 a pána 
Ladislava Pintéra, bytom Komárňanská 140, 947 01 Hurbanovo zo dňa 1. 3. 2016. Jedná 
sa o časti pozemkov z parcely registra „C“ č. 2895/1 – zastavané plochy a nádvoria o 
celkovej výmere 1 959 m2 a z parcely registra „C“ č. 2894 a parcela registra „C“ č. 2895/3 
v celosti v k. ú. Hurbanovo na ul. Komárňanská č. 140. Predmetné pozemky sú evidované 
v katastri nehnuteľností na LV č. 2376 a je sú vlastníctve Mesta Hurbanovo. 
Rozpis a využitie žiadaných pozemkov: 
Karolína Krajčíková – záhrada 76 m2 z parcely registra „C“ č. 2894 a sklad 16 m2 
z parcely registra „C“ č. 2895/1 
Darina Geletová – záhrada 36 m2 z parcely registra „C“ č. 2894 a 2895/1 a garáž 18 m2 
parcela registra „C“ č. 2895/2 
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Ladislav Pintér – záhrada 68 m2 z parciel registra „C“ č. 2894 a 2895/1 a garáž 18 m2 
parcela registra „C“ č. 2895/3. 
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 žiadatelia používajú predmetné pozemky už dlhší čas ako záhradky pre vlastnú 
potrebu alebo ako pozemky pod garážou, bolo by nevhodné, aby sa pozemky prenajali 
formou verejnej súťaže alebo dobrovoľnej dražby. 
 
Uznesenie č. 235/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
k o n š t a t u j e ,  
že prenájom častí pozemkov z parcely registra „C“ č. 2895/1 – zastavané plochy a 
nádvoria o celkovej výmere 1 959 m2 a z parcely registra „C“ č. 2894 a parcela registra 
„C“ č. 2895/3 a 2895/2 v celosti v k. ú. Hurbanovo na ul. Komárňanská č. 140 pre 
žiadateľov Karolínu Krajčíkovú, Darinu Geletovú a Ladislava Pintéra je prípad hodný 
osobitného zreteľa. 
o d ô v o d ň u j e  
prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne. Jedná sa časti pozemkov, ktoré žiadatelia 
roky užívajú. Žiadatelia sú vlastníkmi bytov v bytovom dome, ktorý sa nachádza pri 
predmetných pozemkoch. Obyvatelia využívajú tieto pozemky ako záhradky alebo ako 
garáž. Používaním a pravidelným upravovaním záhradiek nadobúda okolie bytového 
domu pekné a príjemné prostredie nielen pre obyvateľov bytov. 
s c h v a ľ u j e  
zverejnenie svojho zámeru prenajať pozemky pre:  
Karolína Krajčíková – záhrada 76 m2 z parcely registra „C“ č. 2894 a sklad 16 m2 z 
parcely registra „C“ č. 2895/1 (cena nájmu: 20,00 € ročne)  
Darina Geletová – záhrada 36 m2 z parcely registra „C“ č. 2894 a 2895/1 a garáž 18 m2 
parcela registra „C“ č. 2895/2 (cena nájmu: 20,00 € ročne)  
Ladislav Pintér – záhrada 68 m2 z parciel registra „C“ č. 2894 a 2895/1 a garáž 18 m2 
parcela registra „C“ č. 2895/3 (cena nájmu: 20,00 ročne)  
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.  
Cena nájmu sa určuje podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta 
Hurbanovo. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo: za             8  
                                                                                                                                  proti    0 

                                          zdržal sa hlasovania   0 
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n) Prenájom pozemkov – pri bytovom dome, ul. Komárňanská č. 152, 154 
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Mestu Hurbanovo boli doručené žiadosti o prenájom pozemku od: pani Georgíny 
Laczkóovej, bytom Komárňanská 154/1, 947 01 Hurbanovo zo dňa 22. 3. 2016, pani 
Kataríny Vajdovej, bytom Komárňanská 154, 947 01 Hurbanovo zo dňa 18. 3. 2016, pani 
Judity Novákovej, bytom Komárňanská 152, 947 01 Hurbanovo zo dňa 9. 3. 2016, pani 
Heleny Golhovej, bytom Komárňanská 152, 947 01 Hurbanovo zo dňa 21. 4. 2016, pána 
Ivana Bahoreca, bytom Práce 18, 947 01 Hurbanovo zo dňa 22. 4. 2016 a pána Ladislava 
Hulka, bytom Komárňanská 152, 947 01 Hurbanovo zo dňa 10. 3. 2016. Jedná sa o časti 
pozemkov z parcely registra „C“ č. 2531/1 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej 
výmere 1 878 m2 v k. ú. Hurbanovo na ul. Komárňanská č. 154 a 152. Predmetné 
pozemky sú evidované v katastri nehnuteľností na LV č. 2376 a sú vo vlastníctve Mesta 
Hurbanovo. 
Rozpis a využitie žiadaných pozemkov: 
Georgína Laczkóová – garáž 38 m2 z parcely registra „C“ č. 2531/1 
Katarína Vajdová – záhrada 70 m2 z parcely registra „C“ č. 2531/1 
Judita Nováková – záhrada 49,50 m2 z parcely registra „C“ č. 2531/1 
Helena Golhová – záhrada 100 m2 z parcely registra „C“ č. 2531/1 a garáž 21 m2 parcela 
registra „C“ č. 2531/4 
Ivan Bahorec – záhrada 74 m2 z parcely registra „C“ č. 2531/1 
Ladislav Hulko – záhrada 58 m2 z parcely registra „C“ č. 2531/1 a garáž 39 m2 parcela 
registra „C“ č. 2531/5 
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 žiadatelia používajú predmetné pozemky už dlhší čas ako záhradky pre vlastnú 
potrebu alebo ako pozemky pod garážou, bolo by nevhodné, aby sa pozemky prenajali 
formou verejnej súťaže alebo dobrovoľnej dražby. 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. 236/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
k o n š t a t u j e  
že prenájom častí pozemkov z parcely registra „C“ č. 2531/1 - zastavané plochy a 
nádvoria o celkovej výmere 1 878 m2, parcela registra „C“ č. 2531/5 – zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 26 m2 a parcela registra „C“ č. 2531/4 – zastavané plochy a nádvoria o 
výmere 21 m2 v k. ú. Hurbanovo na ul. Komárňanská č. 154 a 152 pre žiadateľov 
Georgínu Laczkóovú, Katarínu Vajdovú, Juditu Nováková, Helenu Golhovú, Ivana 
Bahoreca a Ladislava Hulka je prípad hodný osobitného zreteľa. 
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o d ô v o d ň u j e  
prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne. Jedná sa časti pozemkov, ktoré žiadatelia 
roky užívajú. Žiadatelia sú vlastníkmi bytov  v bytovom dome, ktorý sa nachádza pri 
predmetných pozemkoch. Obyvatelia využívajú tieto pozemky ako záhradky alebo ako 
garáž. Používaním a pravidelným upravovaním záhradiek nadobúda okolie bytového 
domu pekné a príjemné prostredie nielen pre obyvateľov bytov. 
s c h v a ľ u j e  
zverejnenie svojho zámeru prenajať pozemky pre:  
Georgína Laczkóová – garáž 38 m2 z parcely registra „C“ č. 2531/1 (cena nájmu: 20,00 € 
ročne)  
Katarína Vajdová – záhrada 70 m2 z parcely registra „C“ č. 2531/1 (cena nájmu: 20,00 € 
ročne)  
Judita Nováková – záhrada 49,50 m2 z parcely registra „C“ č. 2531/1 (cena nájmu:20,00 € 
ročne)  
Helena Golhová – záhrada 100 m2 z parcely registra „C“ č. 2531/1 a garáž 21 m2 parcela 
registra „C“ č. 2531/4 (cena nájmu: 24,20 € ročne)   
Ivan Bahorec – záhrada 74 m2 z parcely registra „C“ č. 2531/1 (cena nájmu:20,00 € ročne)  
Ladislav Hulko – záhrada 58 m2 z parcely registra „C“ č. 2531/1 a garáž 39 m2 parcela 
registra „C“ č. 2531/5 (cena nájmu: 20,00 € ročne) 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. Cena nájmu sa určuje podľa Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo: za             8  
                                                                                                                                  proti    0 

                                          zdržal sa hlasovania   0 
 
o) Prenájom pozemkov – pri bytovom dome, ul. Slobody 
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
          Mestu Hurbanovo boli doručené žiadosti o prenájom pozemku od: pani Magdalény 
Bagyinkovej, bytom Slobody 6, 947 01 Hurbanovo zo dňa 29. 2. 2016, pani PaedDr. Lívie 
Hulkovej, bytom Slobody 18, 947 01 Hurbanovo zo dňa 29. 2. 2016, pani Kataríny 
Pifkovej, bytom Slobody 20, 947 01 Hurbanovo zo dňa 11. 3. 2016, pani Jany 
Krivánekovej, bytom Slobody 22, 947 01 Hurbanovo zo dňa 18. 4. 2016, pána Ing. 
Alexandera Hesouna, bytom Slobody 12, 947 01 Hurbanovo zo dňa 26. 2. 2016 a pána 
Ladislava Szabóa, bytom Slobody 4, 947 01 Hurbanovo zo dňa 26. 2. 2016. Jedná sa o 
časti pozemkov z parcely registra „C“ č. 488 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej 
výmere 1 569 m2 a parcely registra „C“ č. 538 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej 
výmere 587 m2 v k. ú. Hurbanovo na ul. Slobody. Predmetné pozemky sú evidované v 
katastri nehnuteľností na LV č. 2376 a sú vo vlastníctve Mesta Hurbanovo. 
Rozpis a využitie žiadaných pozemkov: 
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Magdaléna Bagyinková – sklady 77 m2 z parcely registra „C“ č. 488 
PaedDr. Lívia Hulková – sklady 50 m2 z parcely registra „C“ č. 488 
Katarína Pifková – sklady 26 m2 z parcely registra „C“ č. 538 
Jana Kriváneková – sklady 17,50 m2 z parcely registra „C“ č. 538 
Ing. Alexander Hesoun – záhradný domček 63 m2 z parcely registra „C“ č. 488 
Ladislav Szabó – altánok 85 m2 z parcely registra „C“ č. 488. 
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 žiadatelia používajú predmetné pozemky už dlhší čas ako záhradky pre vlastnú 
potrebu alebo ako pozemky pod garážou, bolo by nevhodné, aby sa pozemky prenajali 
formou verejnej súťaže alebo dobrovoľnej dražby. 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. 237/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
k o n š t a t u j e  
že prenájom častí pozemkov z parcely registra „C“ č. 488 – zastavané plochy a nádvoria o 
celkovej výmere 1 569 m2 a parcely registra „C“ č. 538 – zastavané plochy a nádvoria o 
celkovej výmere 587 m2 v k. ú. Hurbanovo na ul. Slobody pre žiadateľov Magdalénu 
Bagyinkovú, PaedDr. Líviu Hulkovú, Katarínu Pifkovú, Janu Krivánekovú, Ing. 
Alexandra Hesouna a Ladislava Szabóa je prípad hodný osobitného zreteľa. 
o d ô v o d ň u j e  
prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne. Jedná sa časti pozemkov, ktoré žiadatelia 
roky užívajú. Žiadatelia sú vlastníkmi bytov v bytovom dome, ktorý sa nachádza pri 
predmetných pozemkoch. Obyvatelia využívajú tieto pozemky ako priestory pod skladmi, 
altánkom alebo pod záhradným domčekom. Používaním a pravidelným upravovaním 
týchto priestranstiev nadobúda okolie bytového domu pekné a príjemné prostredie nielen 
pre obyvateľov bytov. 
s c h v a ľ u j e  
zverejnenie svojho zámeru prenajať pozemky pre:  
Magdaléna Bagyinková – sklady 77 m2 z parcely registra „C“ č. 488 (cena nájmu: 20,00 € 
ročne)  
PaedDr. Lívia Hulková – sklady 50 m2 z parcely registra „C“ č. 488 (cena nájmu: 20,00 € 
ročne)  
Katarína Pifková – sklady 26 m2 z parcely registra „C“ č. 538 (cena nájmu: 20,00 € ročne)  
Jana Kriváneková – sklady 17,50 m2 z parcely registra „C“ č. 538 (cena nájmu: 20,00 € 
ročne)  
Ing. Alexander Hesoun – záhradný domček 63 m2 z parcely registra „C“ č. 488 (cena 
nájmu: 20,00 € ročne)  
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Ladislav Szabó – altánok 85 m2 z parcely registra „C“ č. 488 (cena nájmu: 20,00 € ročne)  
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. Cena 
nájmu sa určuje podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo. 

Z prítomných 8 poslancov hlasovalo: za             8  
                                                                                                                                  proti    0 

                                          zdržal sa hlasovania   0 
 
p) Vzpieračský oddiel TJ Strojár - prenájom nebytových priestorov 
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
      Dňa 5. 4. 2016 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť od Vzpieračského oddielu TJ 
Strojár Hurbanovo (Weightlifting club Hurbanovo), so sídlom ulica Práce č. 2, 947 01 
Hurbanovo, IČO: 18047076, v zastúpení Jána Štefánika – predsedu ohľadom prenájmu 
nebytových priestorov nachádzajúcich sa na adrese Záhradnícka 69, Hurbanovo (areál 
mestskej ľadovej plochy), ktoré žiadateľ prenajíma na základe Zmluvy o nájme 
nebytových priestorov č. NEH_217/2011 zo dňa 11. 7. 2011. Nebytové priestory sa 
nachádzajú v Budove šatní a sociálnych zariadení so súpisným číslom 2986, na parcele 
registra „C“ č. 1137/9 – zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Bohatá. Prenajímané priestory 
sú o výmere 105,20 m2 a žiadateľ za priestory vždy riadne a včas platí symbolické 
nájomné vo výške 1,00 € ako aj režijné náklady spojené s užívaním nebytových 
priestorov. 
Vyššie uvedené nebytové priestory sa prenajali za účelom trénovania vzpieračov. 
Žiadateľ má v záujme naďalej pokračovať v trénovaní vzpieračov a uskutočňovania 
pravidelných tréningov a cvičení vo vyššie uvedených nebytových priestoroch, ktoré sú na 
túto činnosť vhodné a prospešné. 
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. 
 
Mgr. Závodský, pre vzpieračský oddilel TJ Strojár prosí o odpustenie platby za energie, 
nakoľko aj ostatné oddiely sú oslobodené od platieb za energie. 

 
Uznesenie č. 238/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
k o n š t a t u j e  
že prenájom nebytových priestorov v Budove šatní a sociálnych zariadení so súpisným 
číslom 2986, na parcele registra „C“ č. 1137/9 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 
140,50 m2, v k. ú. Bohatá, nachádzajúcich sa adrese Záhradnícka 69, Hurbanovo (areál 
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mestskej ľadovej plochy) pre Vzpieračský oddiel TJ Strojár Hurbanovo (Weightlifting 
club Hurbanovo), so sídlom Ulica Práce č. 2, 947 01 Hurbanovo, za symbolické nájomné 
1,00 € ročne je prípad hodný osobitného zreteľa. 
o d ô v o d ň u j e  
prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne: Vzpieračský oddiel TJ Strojár Hurbanovo 
(Weightlifting club Hurbanovo) už roky užíva nebytové priestory v areáli mestskej 
ľadovej plochy, kde má zriadenú miestnosť pre tréning, cvičenie a prípravu vzpieračov. 
Priestory sú výhodné a prospešné a maximálne spĺňajú svoj účel pre tento druh športovej 
aktivity. Žiadateľ má v záujme naďalej pokračovať vo svojej činnosti a aktivitách. 
s c h v a ľ u j e  
zverejnenie svojho zámeru prenajať nebytové priestory nachádzajúcich sa na adrese 
Záhradnícka 69, Hurbanovo (areál mestskej ľadovej plochy), ktoré žiadateľ prenajíma na 
základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. NEH_217/2011 zo dňa 11. 7. 2011 za 
účelom trénovania vzpieračov. Nebytové priestory sa nachádzajú v Budove šatní a 
sociálnych zariadení so súpisným číslom 2986, na parcele registra „C“ č. 1137/9 – 
zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Bohatá. Prenajímané priestory sú o výmere 105,20 m2. 
Cena prenájmu sa stanovuje vo výške symbolického nájomného 1,00 € ročne 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. 

Z prítomných 8 poslancov hlasovalo: za             8  
                                                                                                                                  proti    0 

                                          zdržal sa hlasovania   0 
 
 
q) Žiadosť o odpredaj pozemku – Ing. Norbert Ševčík 
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Dňa 27. 4. 2016 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť manželov Ing. Norberta 
Ševčíka a Mgr. Evy Ševčíkovej, obaja bytom Šáradská 354/9, 947 01 Hurbanovo ohľadom 
odpredaja pozemku vo vlastníctve Mesta Hurbanovo. Jedná sa o pozemok v k. ú. 
Hurbanovo, parcela registra „C“ č. 1581/1 – záhrady o výmere 128 m2. Predmetný 
pozemok bol vytvorený geometrickým plánom č. 19/2016 zo dňa 15. 3. 2016, vyhotovený 
Ing. Martou Hesounovou, a to z dôvodu majetkoprávneho vysporiadania. Predmetný 
pozemok sa nachádza na ulici Šáradská. Žiadatelia nadobudli rodinný dom do ich 
vlastníctva na základe Kúpnej zmluvy zo dňa 8. 2. 2016. Rodinný dom súpisného čísla 
376 je vedený na LV č. 2946. Geometrickým plánom č. 19/2016 zo dňa 15. 3. 2016 bola 
vytvorená parcela registra „C“ č. 1581/2 – záhrada o výmere 206 m2, ktorá je vo 
vlastníctve žiadateľov v celosti. Z toho dôvodu majú žiadatelia záujem o odkúpenie 
pozemku parcely registra „C“ č. 1581/1 – záhrady o výmere 128 m2, ktorý priamo susedí s 
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pozemkom parcely registra „C“ č. 1581/2 – záhrada o výmere 206 m2. Žiadaný pozemok 
je oplotený a prislúcha k rodinnému domu, ktorý je vo vlastníctve žiadateľov. 
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 
v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 
Berúc do úvahy skutočnosť, že žiadatelia sú vlastníkmi rodinného domu a časti pozemku 
prislúchajúcemu k rodinnému domu v ich vlastníctve a kde a nachádza časť pozemku vo 
vlastníctve Mesta Hurbanovo o výmere 128 m2 navrhujeme, aby sa pozemok parcely 
registra „C“ č. 1581/1 – záhrada o výmere 128 m2 nepredal formou verejnej súťaže alebo 
dobrovoľnej dražby, ale aby sa žiadateľom pozemok odpredal za cenu v zmysle Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo. 
 
Uznesenie č. 239/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
k o n š t a t u j e  
že odpredaj pozemku v k. ú. Hurbanovo, parcely registra „C“ č. 1581/1 – záhrada o 
výmere 128 m2 do vlastníctva žiadateľov Ing. Norberta Ševčíka a manželky Mgr. Evy 
Ševčíkovej, obaja bytom Šáradská 354/9, 947 01 Hurbanovo za kúpnu cenu stanovenú v 
zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo, prílohy č. 3, vo 
výške 14,00 €/m2 je prípad hodný osobitného zreteľa. 
o d ô v o d ň u j e  
prípad hodný osobitného zreteľa odôvodňuje nasledovne: Pozemok, parcela registra „C“ č. 
1581/1 – záhrada o výmere 128 m2 priamo susedí s pozemkom parcely registra „C“ č. 
1581/2 – záhrady o výmere 206 m2 a s rodinným domom súpisného čísla 376, ktoré sú vo 
vlastníctve žiadateľov v celosti. Z toho dôvodu možnosť samostatného využitia 
predmetného pozemku na iné účely nie je reálna. 
s c h v a ľ u j e  
zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo odpredať nehnuteľnosť v k. ú. Hurbanovo, a to 
pozemok, parcela registra „C“ č. 1581/1 – záhrada o výmere 128 m2 v zmysle § 9a, odsek 
8, písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení do vlastníctva 
žiadateľov, Ing. Norberta Ševčíka a manželky Mgr. Evy Ševčíkovej, obaja bytom 
Šáradská 354/9, 947 01 Hurbanovo za kúpnu cenu stanovenú v zmysle Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo, prílohy č. 3, vo výške 14,00 
€/m2, cena celkom: 1 792,00 €. 

Z prítomných 8 poslancov hlasovalo: za             8  
                                                                                                                                  proti    0 

                                          zdržal sa hlasovania   0 
 
 
r) Poverenie na vypracovanie prevádzkovej zmluvy - Hurbanovo - rozšírenie 
kanalizácie, stoky D, E, F, G, H, J 
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Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku NFP č. 
062/1.2MP/2010 zo dňa 28.06.2010 medzi Ministerstvom životného prostredia Slovenskej 
republiky a Mestom Hurbanovo došlo k uskutočneniu projektu „Hurbanovo – rozšírenie 
kanalizácie, stoky D, E, F, G, H, J“, kód ITMS 24110110088 („Projekt“). 
Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program životné 
prostredie, Sekcia fondov EÚ, Odbor riadenia implementácie projektov vôd požiadal 
Mesto Hurbanovo o uzatvorenie prevádzkovej zmluvy medzi Mestom Hurbanovo (ako 
„Vlastník“ a „Prijímateľ“ NFP) a MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, 
s.r.o. so sídlom: ul. Komárňanská č. 69, 947 01 Hurbanovo (ako „Prevádzkovateľ“). 
 
Uznesenie č. 240/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
p o v e r u j e  
Mgr. Ildikó Basternákovú, primátorku mesta na vypracovanie prevádzkovej zmluvy medzi 
Mestom Hurbanovo (ako „vlastník“) a MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, 
s.r.o. so sídlom: ul. Komárňanská č. 69, 947 01 Hurbanovo (ako „prevádzkovateľ“) na 
predmet prevádzkovania, ktorý bol nadobudnutý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP č. 
062/1.2MP/2010 zo dňa 28.06.2010, v zmysle požiadaviek Sprostredkovateľského orgánu 
pod riadiacim orgánom pre Operačný program životné prostredie, Sekcia fondov EÚ, 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd, pracovisko: Karloveská 2, 842 04 
Bratislava, 
s p l n o m o c ň u j e  
Mgr. Ildikó Basternákovú, primátorku mesta na podpis prevádzkovej zmluvy medzi 
Mestom Hurbanovo (ako „vlastník“) a MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, 
s.r.o. so sídlom: ul. Komárňanská č. 69, 947 01 Hurbanovo (ako „prevádzkovateľ“) na 
predmet prevádzkovania, ktorý bol nadobudnutý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP č. 
062/1.2MP/2010 zo dňa 28.06.2010. 

Z prítomných 8 poslancov hlasovalo: za             8  
                                                                                                                                  proti    0 

                                          zdržal sa hlasovania   0 
 
s) Nákup posýpacieho zariadenia 
Materiál predložil Mgr. Hulko, vedúci oddelenia regionálneho rozvoja. Písomná správa 
tvorí prílohu zápisnice. 
        V súčasnosti Mesto Hurbanovo využíva 3 sypače, z ktorých v zmysle Vyhlášky MV 
SR č. 9/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke vyhovuje podmienkam 
cestnej dopravy len jeden sypač.  V súlade Čl. III. bod 4 Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom Mesta Hurbanovo žiadame poslancov o schválenie nadobudnutia hnuteľného 
majetku – posýpacieho zariadenia na zimnú údržbu miestnych komunikácií. 
Predpokladaná kúpna cena bude vo výške 14.400 €. Predmetná čiastka je zahrnutá v prvej 
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zmene rozpočtu na rok 2016. 
 
Uznesenie č. 241/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í  s  kúpou posýpacieho zariadenia. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo: za             8  
                                                                                                                                  proti    0 

                                          zdržal sa hlasovania   0 
 
 
t)  Úprava ceny odvozu a prečistenia fekálií 
Materiál predložil Mgr. Hulko, vedúci oddelenia regionálneho rozvoja. Písomná správa 
tvorí prílohu zápisnice. 
        V zmysle § 23 ods. 2 zákona NR SR č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a 
verejných kanalizáciách v znení neskorších zmien je vlastník stavby alebo vlastník 
pozemku povinný pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody na verejnú 
kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia 
na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, 
ak v obci, na ktorej území sa stavba alebo pozemok nachádza, je zriadená a vlastník stavby 
alebo vlastník pozemku nemá povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy na iný 
spôsob nakladania s odpadovými vodami. Táto povinnosť vyplýva aj zo Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Hurbanovo č. 99 o zabezpečení odvádzania odpadovej vody 
verejnou kanalizáciou v miestach, kde je vybudovaná verejná kanalizácia a 
zneškodňovanie odpadových vôd tam, kde nie je vybudovaná verejná kanalizácia na území 
mesta Hurbanovo. 
Projekt „Hurbanovo – rozšírenie kanalizácie, stoky D,E,F,G,H,J“ v rámci Operačného 
programu – Životné prostredie; Prioritná os – 1 Integrovaná ochrana, racionálne 
využívanie vôd; Opatrenie – 1.1. Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd bol 
ukončený v auguste 2015 a následne bolo vydané kolaudačné rozhodnutie s povolením 
užívať predmetnú stavbu. Realizáciou tohto projektu je vybudovaná kanalizačná stoková 
sieť vo všetkých uliciach mestských častí Hurbanovo a Bohatá. Vybudovaných bolo 1077 
ks prípojok. Počet napojených domácností: 
Rok 2014 160 ks 
Rok 2015 230 ks 
K 31.3.2016 spolu 429 ks. 
Podmienkou pre úspešné monitorovacie obdobie je naplnenie záväzných ukazovateľov, čo 
v našom prípade predstavuje min 80 % -né  pripojenie obyvateľov na kanalizačnú sieť. 
V súčasnosti úsek služieb zabezpečuje odvoz fekálií z domových žúmp na území mesta 
Hurbanovo za dotovanú cenu 23,- €.  
Cenová kalkulácia vypracovaná v apríli 2016 určila výslednú cenu na 30,20 €. 
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Aby mesto vedelo naplniť záväzné ukazovatele pre vyššie uvedený projekt musí 
realizovať opatrenia na čo najväčšie množstvo pripojených obyvateľov na stokovú 
kanalizačnú sieť. Jedným z týchto opatrení je i zvýšenie ceny odvozu a prečistenia fekálií 
v mestských častiach s vybudovanou stokovou sieťou. 
 
Pripomienku ohľadne zvýšenia ceny odvozu mal poslanec Peter Ondrusek. 
Zoltán Ondrušek navrhol terajšiu cenu 23 € dodržať do konca tohto roka. K uvedenej 
téme sa vyjadril Mgr. Hulko. 
Uznesenie č. 242/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
u r č u j e  
celkovú cenu odvozu a prečistenia fekálií za jednu obrátku vozidlom LIAZ vo výške:  
-   23 € v mestských častiach (uliciach) bez vybudovanej kanalizačnej siete,  
-   50 € v mestských častiach (uliciach) s vybudovanou kanalizačnou sieťou. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo: za             5  
 Ondrušek Z., Ondrusek P.                                                                                       proti    2 

 RNDr. Hamranová                        zdržal sa hlasovania   1 
 
 
u) Poradovník pre mestské nájomné byty v roku 2016 
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Na základe poverenia komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej pri MsZ v Hurbanove 
Ing. Veres predkladá návrh poradovníka na mestské nájomné byty pre rok 2016 podľa 
VZN o prenajímaní bytov vo vlastníctve mesta Hurbanovo. 
Návrh poradovníka nájomných bytov na rok 2015: 
Meno a priezvisko          Adresa trvalého pobytu 
1. Csalava Szilárd,           Krátka č.6, Svätý Peter 
2. Bárta František ml.,     Šáradská č.22, Hurbanovo 
 
Uznesenie č. 243/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e  
poradovník nájomných bytov na rok 2016 v nasledovnom členení:  
1. Csalava Szilárd Krátka č. 6, Svätý Peter  
2. Bárta František ml. Šáradská č. 22, Hurbanovo. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo: za             8  
                                                                                                                                  proti    0 

                                          zdržal sa hlasovania   0 
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v) Obsadenie sociálneho nájomného bytu 
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
          Na adrese ul. Šáradská č. 2970/24, byt č. 1 po nájomníkovi sa uvoľnil sociálny 
nájomný byt, ktorý obsadí Silvia Kovácsová a Rudolf Kovács, trvale bytom: ul. Šáradská 
č. 375/4, Hurbanovo od 09.05.2016. ktorí sú na prvom mieste poradovníka na sociálne 
nájomné byty. 
 
Poslankyňa Žigová oboznámila prítomných so správou zo zasadnutia Komisie sociálnej, 
bytovej a zdravotnej pri MsZ Hurbanovo ohľadom obsadenia sociálneho nájomného bytu. 
 
Uznesenie č. 244/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
obsadenie sociálneho nájomného bytu na adrese ul. Šáradská č. 2970/24, byt č. 1 so 
žiadateľmi z poradovníka - Silvia Kovácsová a Rudolf Kovács, trvale bytom: ul. Šáradská 
č. 375/4, Hurbanovo od 09.05.2016. 

Z prítomných 8 poslancov hlasovalo: za             7  
                                                                                                                                  proti    0 

  Ing. Hegyi                           zdržal sa hlasovania   1 
 
 
w) Informatívna správa Komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej pri MsZ Hurbanovo 
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
          V mesiaci máj 2016 sa uvoľní ďalší sociálny nájomný byt, tento uvoľnený nájomný 
byt obsadí Anna Morongová, trvale bytom ul. Á. Fesztyho č. 2433/27, byt č. 1, Hurbanovo 
ktorá momentálne býva v mestskom nájomnom byte na uvedenej adrese. Nájomný byt na 
adrese ul. Á. Fesztyho č. 2433/27, byt č. 1, Hurbanovo obsadí Andrea Morongová, trvale 
bytom ul. Sládkovičova č. 2590/34, byt č. 10. 
Uvoľnený nájomný byt na adrese ul. Sládkovičova č. 2590/34, byt č. 10 bude obsadený na 
základe poradovníka mestských nájomných bytov. 
 
Uznesenie č. 245/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
informatívnu správu Komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej pri MsZ Hurbanovo o 
obsadení sociálneho nájomného bytu - Annou Morongovou, bytom ul. Á. Fesztyho č. 
2433/27, byt č. 1 a o obsadení mestského nájomného bytu – Andreou Morongovou, bytom 
ul. Sládkovičova č. 2590/34, byt č. 10. 
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Z prítomných 8 poslancov hlasovalo: za             8  
                                                                                                                                  proti    0 

                                          zdržal sa hlasovania   0 
 
 
x) Informácia o zmene organizačnej štruktúry Mestského úradu v Hurbanove 
Materiál predložila Ing. Kasášová, prednostka MsÚ. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        V  zmysle § 13 ods.  4 písm. d) Zákona č. 369/1990 Zb. o  obecnom  zriadení v znení 
neskorších predpisov Vám predkladám informatívnu správu o zmene organizačnej 
štruktúry Mestského úradu v Hurbanove s termínom od 1. 3. 2016. O zmene organizačnej 
štruktúry mestského úradu som podala informáciu na 10. zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva v Hurbanove, ktoré sa konalo dňa 18. 2. 2016 a túto informáciu bralo 
mestské zastupiteľstvo na vedomie uznesením č. 196/2016 - MZ. 
Od 1. 3. 2016 sa znížil počet zamestnancov na oddelení kultúry o 2 zamestnankyne, čo 
predstavuje zníženie o 1,5 pracovného úväzku. 
 
Uznesenie č. 246/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
informatívnu správu o zmene organizačnej štruktúry Mestského úradu v Hurbanove ku 
dňu 1. 3. 2016 predloženú v zmysle § 13 ods. 4 písm. d)  Zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Z prítomných 8 poslancov hlasovalo: za             8  
                                                                                                                                  proti    0 

                                          zdržal sa hlasovania   0 
 
 
K bodu 17 – D i s k u s i a  

V rámci diskusie Bc. Tomaščin pripomenul, že aj pri zmene prevádzkovateľa 
káblovej televízie v Meste Hurbanovo výška mesačných poplatkov ostane nezmenená. 
Žiadal k bytovému domu Komárňanská č. 138 - 140 po odbočke na Železničnú ulicu na 
mestskú časť pozemku nanosiť drvený kameň na úpravu plochy. 
Mgr. Závodský v prvom rade srdečne poďakoval Občianskemu združeniu koní 
a westernu Hurbanovo - Bohatá za akciu stavanie mája v retro štýle. 
Pozval všetkých 9. mája o 10.00 hod. na Nám. – Konkolyho Thege pri budove bývalého 
mestského úradu na kladenie vencov pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom, ktoré sa 
bude konať spoločne so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov. 
Pani primátorka doplnila poďakovanie Mgr. Závodského, zvlášť poďakovala pánovi 
Vojtechovi Červenákovi ako hlavnému iniciátorovi za usporiadanie retro majálesa. 
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Poslankyňa Žigová upozornila na veľkú mláku vody v daždivom počasí na betónovej 
ploche v cintoríne zo strany železničného priecestia. Prosí o úpravu plochy. 
RNDr. Hamranová informovala prítomných o zasadnutí Komisie životného prostredia, 
ochrany prírody, prírodných hodnôt a zdrojov pri MsZ Hurbanovo.  
Komisia sa zhodla na asanácii tých stromov, ktoré majú vysokú mieru poškodenia na 
základe odporúčania znaleckým posudkom č. 37/2015. Navrhujú za každý strom tri 
stromčeky vysadiť. Druh Moruša biela.  
Komisia navrhuje rozmiestnenie kontajnerov na bioodpad v Meste Hurbanovo. Kontajneri 
by sa rozdelili do viacerých častí mesta, kde by ostali cca 1 týždeň hlavne z dôvodu 
pomoci starším ľuďom, ktorí nemajú možnosť odvozu bioodpadu do kompostárne. 
O rozmiestnení by mestský úrad informoval obyvateľov v mestskom rozhlase. 
Komisia životného prostredia, ochrany prírody, prírodných hodnôt a zdrojov pri MsZ 
Hurbanovo zorganizovala vlani z príležitosti dňa zeme zber odpadu na jednej nelegálnej 
skládke odpadov v Hurbanove. Komisia touto cestou chcela zvýšiť pozornosť mesta na 
výskyt divokých skládok a na nutnosť ich odstránenia. Za uplynulý jeden rok sa časť 
divokých skládok odstránila ale bohužiaľ pribudli nové. Práve z tohto dôvodu komisia 
navrhuje spoluprácu s mestskou políciou, ktorej pracovná náplň je aj monitorovanie 
nelegálnych skládok odpadov a zisťovanie zodpovedných osôb. 
Ďalej, komisia navrhla v rámci Dňa zeme na 14. 5. 2016 t. j. v sobotu od 9.00 do 12.00 
likvidáciu čiernej skládky pri železničnej stanici. Zraz bude pri autoservise Hviezda. 
Na záver pani poslankyňa prosila, nakoľko občania mesta platia daň za psa z tých príjmov 
rozmiestniť viacej smetných košov na psie výkaly. Pri zaplatení dane by mal občan dostať 
sáčky na výkaly. 

 

K bodu 18 – 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 
11. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove. 

 

 

 
 
  
Mgr. Ildikó  B a s t e r n á k o v á                                  Ing. Adriana   K a s á š o v á                    
              primátorka mesta                                                             prednostka úradu    
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Overovatelia:     Ing. Zoltán  H e g y i 

 
                            Zoltán  O n d r u š e k 


