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Z á p i s n i c a 
 

z  12.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,  
ktoré sa konalo dňa 16. 6. 2016 

 
Rokovanie 12. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Hurbanove zahájila  Mgr. 

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

 
Neprítomný:  poslanec Zoltán Pollák 
 
Ďalší prítomní: Ing. Adriana Kasášová, prednostka MsÚ  

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 
Ing. Ján Bahorec, konateľ spol. MsVaK Hurbanovo 
Mgr. Roland Hulko, vedúci odd. regionálneho rozvoja MsÚ 

 
Primátorka mesta Mgr. Ildikó Basternáková predložila návrh programu rokovania,  
a zároveň navrhla schváliť  zmenu v predloženom  programe. Materiál z bodu rôzne 
Príprava a odvysielanie mestskej TV – vypovedanie zmluvy prerokovať  vzhľadom na 
prítomnosť právnika spoločnosti KONFER networks s.r.o., JUDr. Katonu pred 
interpeláciou.                    
 

  1. Zahájenie, schválenie pracovných komisií a zapisovateľky 
  2. Interpelácia 
  3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 
  4. Predloženie účtovnej závierky spol. MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta    
      Hurbanovo, s.r.o za rok 2015 
  5. Napojenie obecnej kanalizácie Pribeta na ČOV Hurbanovo 
  6. Návrh VZN Mesta Hurbanovo o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Hurbanovo 
  7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo na II. polrok    
      2016 
  8. Rôzne 
  9. Diskusia 
10. Záver 
 
Program rokovania 12. zasadnutia mestského zastupiteľstva  konaného  dňa 16. 6. 2016 
bol poslancami mestského zastupiteľstva schválený so zmenou navrhnutou primátorkou 
mesta. 
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Mgr. Ildikó Basternáková, primátorka mesta predložila návrh na zloženie  pracovných  
komisií a určila zapisovateľku a overovateľov zápisnice nasledovne: 
 
Návrhová komisia:      Georgína   R a d o š i c k á 
                 Bc. Štefan  T o m a š č i n    

       Ing. Karol  L o v á s z  
 
Mandátová komisia:                        Anna Ž i g o v á       
                                                     Ing. Zoltán  H e g y i  
       Zoltán  O n d r u š e k  

 
Zapisovateľka:                                         Silvia   F e j e s o v á 

 
Overovatelia:     Ing. Mikuláš  G r ó f                     
                         Peter  O n d r u s e k  
 
Navrhnuté zloženie pracovných komisií bolo poslancami mestského zastupiteľstva 
schválené. 

 
Príprava a odvysielanie mestskej TV – vypovedanie zmluvy. 
Materiál predložil Mgr. Roland Hulko, vedúci oddelenia regionálneho rozvoja. Písomná 
správa tvorí prílohu zápisnice. 
          Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove uznesením č. 692/2014 MZ zo dňa 30.10.2014 
odsúhlasilo predaj televízneho káblového rozvodu, dňa 12.11.2014 došlo medzi Mestom 
Hurbanovo  a  Dávidom Kondiczom – KONFER networks s.r.o.,  Dvory nad Žitavou k 
uzatvoreniu kúpnej zmluvy na prevod 51% televízneho káblového rozvodu v meste 
Hurbanovo. 
Mesto Hurbanovo bolo ďalej informované zo strany prevádzkovateľa káblových rozvodov 
v meste, že došlo k zmene poskytovateľa služby káblovej televízie. 
Prípravu miestneho televízneho vysielania na území mesta zabezpečuje v súčasnosti 
spoločnosť Carisma TV s.r.o. Dvory nad Žitavou v súlade s uzatvorenou Zmluvou zo dňa 
10. 07. 2009 na základe uznesenia č. 501/2009 MZ zo dňa 09. 07. 2009. Dňa 22. 04.2016 
bola v zmysle nových skutočností zaslaná výpoveď predmetnej zmluvy. 
Zároveň je nutné zabezpečiť prípravu a vysielanie miestneho televízneho vysielania v 
zmysle nových skutočností, vyhlásiť verejnú súťaž na dodávku predmetnej služby – 
prípravu, vyhotovenie a odvysielanie programov v rámci pravidelného mestského 
televízneho vysielania a následne uzatvoriť zmluvu s víťazom na dodávku služby. 
 
K uvedenej téme mali  poslankyne a  poslanci MZ  rôzne otázky. 
Právny zástupca spoločnosti KONFER networks, s.r.o., Dvory nad Žitavou, JUDr. 
Katona odpovedal poslancom na všetky otázky  ktoré odzneli  a upozornil obyvateľov na 
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zmenu prevádzkovateľa káblových rozvodov a s tým súvisiace zmenené platobné 
podmienky.   
Obyvatelia  budú o ďalšom postupe vybavovania  zmeny prevádzkovateľa informovaní 
prostredníctvom webovej stránky mesta, alebo  spoločnosťou KONFER networks s.r.o., 
Dvory nad Žitavou. 
 
Uznesenie č. 247/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  

p o v e r u j e  

primátorku mesta Mgr. Ildikó Basternákovú na vyhlásenie a zrealizovanie verejnej  súťaže  
na dodávku služby – Príprava, vyhotovenie a odvysielanie programov v rámci 
pravidelného mestského televízneho vysielania. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za           10  
                                                                                                                                  proti    0 

                         zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 2 -  I n t e r p e l á c i a  
        V rámci interpelácie Bc. Tomaščin prosil vyčísliť investície vložené do opráv 
miestnych komunikácií. Poukázal na neopravené výtlky pred bytovým domom 
Komárňanská č. 138,140 po odbočke na Železničnú ulicu, čo žiadal na minulom 
mestskom zastupiteľstve.  
Mgr. Hulko odpovedal, že objednávka a faktúra o oprave lokálnych výtlkov miestnych 
komunikácií v meste je zverejnená na webovej stránke mesta a suma činila cca. 9 000 €.  
Na druhú otázku poznamenal, že na minulom zastupiteľstve bolo žiadané, aby mestský 
pozemok bol nanosený s drvenými kameňmi. 
Poslankyňa Žigová požiadala pokosiť aj okolie cyklotrasy a nie len určitú časť po 
Nuritech SK, s.r.o. 
Pýtala sa, že kto bude odburiňovať zelený pás pred pizzeriou Adria na Komárňanskej 
ulici, nakoľko pod kameňmi nebola vložená geotextília. 
Mgr. Hulko tvrdil, že on bol prítomný pri práci a geotextília bola vložená. 
Ďalej, pani poslankyňa tlmočila prosbu obyvateľov z Výskumníckej ulice, ktorí prosia 
o orezanie stromov oproti ich rodinným domom, nakoľko plody z týchto stromov zanášajú 
ich pozemky. 
Poslankyňa Radošická upriamila pozornosť na  premávku  motorových vozidiel na  ul. 
Pribetskej, vodiči nedodržiavajú stanovenú rýchlosť, navrhuje umiestniť spomaľovač 
rýchlosti. 
Prosila umiestniť kontajner do cintorína v Bohatej na pôvodné miesto na ľavú stranu, 
nakoľko ľudia na miesto, kde predtým bol uložený kontajner hádžu odpad z hrobov. 
Poslanec Peter Ondrusek navrhol, či by nebolo možné vykonané údržby na štátnej ceste 
I. triedy  ( kosenie, zametanie) ul. Komárňanská prefakturovať Slovenskej správe ciest. 
RNDr. Hamranová tiež prosila orezanie stromov na ul. Výskumníckej. 
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Navrhla umiestniť lavičky k domu smútku v hurbanovskom cintoríne, alebo premiestniť  
z okolia.  
Žiadala po intenzívnych dažďoch prečistiť uličné odtoky  kanalizácie. 
Ing. Bahorec, konateľ spol. MsVaK informoval, že prečistená je ulica Rybárska 
a Chotínska, na ul. Kvetnej budú opravené jarky. 
Pani poslankyňa upozornila na nefunkčné  verejné osvetlenie na ul. Pivovarská a Žitavská. 
RNDr. Hamranová prečítala občanom písomné odpovede na interpelácie z posledného 
mestského zastupiteľstva a zároveň poprosila doplniť a konkretizovať realizáciu projektu 
zavedenia mestskej vody do rodinných domov na ul. Mierovej.  
Pani primátorka doplnila, že žiadosť je podaná na Ministerstvo životného prostredia 
Bratislava. Je prisľúbené, že pri najbližšej možnej príležitosti budú pridelené finančné 
prostriedky. 
Poslankyňa Žigová upozornila na občanov, ktorí bývajú v garáži  na ul. Čsl. armády, 
žiadala prešetriť, či sú  hygienické podmienky pre týchto občanov vyhovujúce.  Prosí 
riešiť situáciu. 
Požiadala riešiť odstránenie buriny z pozemku na križovatke ul. Súdnej a Jesenského, 
nakoľko sa z tohto pozemku zaburiňujú aj okolité pozemky.    
Poslanec Peter Ondrusek prečítal stanovisko Komisie životného prostredia, ochrany 
prírody, prírodných hodnôt a zdrojov  pri Mestskom zastupiteľstve v Hurbanove, ktoré 
predniesol na zasadnutí MZ, konaného dňa 16. 9. 2015 ohľadne sťažnosti z ul. 
Výskumníckej. 
V sťažnosti sa píše:  
1.) Tieto stromy sú 20 ročné a majú výšku 10 m , ktoré znečisťujú záhrady, dvory, 
upchávajú odtokové rúry a tým voda tečie na steny domov, ktorá spôsobuje plesnivenie 
stien v izbách.  
Z tejto vety nie je jasné čo spôsobuje upchávanie odtokovej rúry, predpokladá sa, že 
upchávanie spôsobujú plody, krídlaté dvojnažky, ktoré padajú zo stromu v priebehu 
septembra.  
Komisia navrhuje nasledovné riešenie: nainštalovanie rošty na dažďové vpuste, aby sa 
zabránilo vniknutiu lístia a nažiek do kanalizácie a pravidelné čistenie/zber opadanej 
zelenej hmoty sociálnymi pracovníkmi.  
2.) odkvitnuté plody  stromov lietajú po celom našom majetku a keď sa zapichujú do 
pôdy, trávnika, kvetináčov vyrastajú z nich malé stromy.  
V sťažnosti opísaní jav je prírodný úkaz odborne nazývaný anemochória, čiže rozširovanie 
rastlín vetrom alebo šírenie semien pomocou vetra. Tvrdiť, že tieto plody znečisťujú 
majetok a záhrady je dosť prehnané, keďže sa jedná o malé kúsky plodov, ktoré sa 
biologicky rozložia a nespôsobujú žiadne nebezpečenstvo pre zdravie ľudí, zvierat atď.  
K sťažnosti priložené fotografie jasne ukazujú, že záhrada, resp. trávnik sťažovateľov sa 
pravidelne kosí. Pri pravidelnom kosení tieto tzv. malé stromy nemajú šancu na prežitie 
netreba sa teda obávať, že v záhrade vyrastie ďalší vinník.  
3.) nežiadajú o výrub stromov, ale žiadajú mesto, aby jednorázovo silne orezali vrchole 
stromov a potom pravidelne opilovali výhonky ako sa to robilo predošlé roky.  
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Rod javorov je známy pomerne zlou schopnosťou zaceľovať rany po reze - pomalé 
zavaľovanie rezných rán. Rez javory znášajú zle, tvarovanie a najmä rez na hlavu, ktorý sa 
často vykonáva, živé konáre iba do priemeru 60 mm. Komisia odmieta silné orezávanie 
stromov a navrhuje riešenie sťažnosti vyššie uvedenými zásahmi.  
Komisia nedoporučuje veľký zásah orezaním koruny stromov. Zákon 543/2002 Z. z. o 
ochrane prírody a krajiny § 47 odsek č.1 (zakazuje sa ničiť a poškodzovať dreviny).  
 
Ing. Gróf by uvítal prítomnosť pána Čengela, vedúceho úseku služieb Hurbanovo počas 
interpelácie a žiadal o zastúpenie mestskej polície počas mestského zastupiteľstva. 
 
K bodu 3 
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 
        Na 11. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, konaného dňa 5. mája 2016 
boli prijaté uznesenia od čísla 207 do 246/2016 - MZ.  Ukladaciu časť malo uznesenie č. 
218, 227 a 240/2016 – MZ. 
V uznesení č. 218/2016   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. 
Táto úloha je v štádiu riešenia. O priebehu kontroly sa vyjadril Ing. Cserge. 
V uznesení č. 227/2016   Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove      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. 
Táto úloha bola splnená. 
 
V uznesení č. 240/2016   Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove      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. 
Zmluva sa pripravuje s pomocou právnika  mesta  JUDr. Roberta Schuchmanna. 
K bodu 4 
Predloženie účtovnej závierky spol. MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta   
Hurbanovo, s.r.o za rok 2015 
Materiál predložil Ing. Bahorec, konateľ spol. MsVaK. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        V zmysle zásad hospodárenia mesta Hurbanovo zo dňa 18. 2. 2010, článku VII., bodu 
B, ods. 5, písm. c)  spoločnosť MsVaK predkladá účtovnú závierku za rok 2015. 
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Spoločnosť MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o. predložila dozornej 
rade účtovnú závierku, poznámky k účtovnej závierke, súvahu, výkaz ziskov a strát a 
správu nezávislého audítora za rok 2015. 
Účtovná závierka spoločnosti bola schválená valným zhromaždením dňa 30. 5. 2016. 
Ďalej, dozorná rada odporúča schváliť účtovnú závierku spoločnosti s výsledkom 
hospodárenia:  + 25 207,19 € za rok 2015. 
Bc. Tomaščin sa pýtal na vynaloženie zisku spoločnosti. 
Ing. Gróf pochválil spoločnosť a požiadal Ing. Bahoreca o možnosti zverejnenia 
zápisnice zo zasadnutia valného zhromaždenia obchodnej spol. MsVaK - Vodárne 
a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o. Hurbanovo.  

 
Uznesenie č. 248/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  

s c h v a ľ u j e  

návrh konateľa spoločnosti MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o., a 
dozornej rady, účtovnú závierku spoločnosti s výsledkom hospodárenia: + 25 207,19 € za 
rok 2015. 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za           10  
                                                                                                                                  proti    0 

                         zdržal sa hlasovania   0 
 
 
K bodu 5  
Napojenie obecnej kanalizácie Pribeta na ČOV Hurbanovo 
Materiál predložil Ing. Bahorec, konateľ spol. MsVaK. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
          Mesto Hurbanovo je vlastníkom verejného vodovodu a kanalizácie v meste 
Hurbanovo. MsVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o., prevádzkujú 
uvedený majetok. 
V roku 2005 bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve medzi mestom Hurbanovo v 
zastúpení MsVaK- Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o. a obcou Svätý Peter , že 
po vybudovaní kanalizácie v obci uzavrú medzi sebou zmluvu o prevádzkovaní verejnej 
kanalizácie obce Svätý Peter a o odvádzaní odpadovej vody na mestskú čistiareň 
odpadových vôd v Hurbanove. 
Nakoľko obec Svätý Peter odstúpila od uvedeného zámeru, nakoľko buduje verejnú 
kanalizáciu a čistiareň odpadových /získali dotáciu / a kapacita mestskej čistiarne 
odpadových vôd v Hurbanove kapacitne vyhovuje uvedenej žiadosti, je možnosť 
napojenia obce Pribeta do mestskej čistiarne odpadových vôd v Hurbanove v rámci 
aglomerácie. 
ČOV v Hurbanove: Kapacita ČOV : 9291 EO 
Využívaná kapacita dnes : cca 3500 - 4100 EO 
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Využívaná kapacita po napojení kanalizácie DEFGHJ : max 6100 - 6500 EO 
Potrebná kapacita pre obec Pribeta: cca 2100 EO, denný prítok Hurbanovo projektovaný : 
max. 2 303 m3/deň, denný prítok Hurbanovo – skutočnosť: 850 m3/deň, denný prítok po 
zapojení DEFGHJ : 1200 - 1 500 m3/deň, max. denný prítok obce Pribeta : 460 m3/deň 
projektované, skutočnosť býva cca 50 – 70 % : to je 225 – 300 m3/deň. 
Pre potreby obce Pribeta je po odsúhlasení projektantom - technológom možné zvýšiť 
intenzifikáciou kapacitu ČOV, /bude sa riešiť už v projekte obce Pribeta/. 
Zároveň pri výstavbe výtlaku obce Pribeta uvažovať s vybudovaním vereného vodovodu 
a kanalizácie v časti obce Nová Trstená.  MsVaK - Vodárne a kanalizácie mesta 
Hurbanovo, s.r.o. doporučuje dať vypracovať projektovú dokumentáciu verejného 
vodovodu a kanalizácie v časti obce Nová Trstená. 
 
Ing. Lovász prosil podrobnejšie vysvetlenie ohľadom napojenia obecnej kanalizácie 
Pribeta na ČOV Hurbanovo od Ing. Bahoreca. 
Poslanec Peter Ondrusek nesúhlasil s napojením. 
Poslankyňa Radošická sa pýtala na kapacitu rozvodov ČOV. 
Poslanec Zoltán Ondrušek navrhol rozdeliť uznesenie na dve časti. Pani primátorka 
žiadala hlasovať o návrh pána poslanca, s čím poslanci MZ jednohlasne súhlasili. 
 
Uznesenie č. 249/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  

s ú h l a s í  
s vypracovaním projektovej dokumentácie verejného vodovodu a kanalizácie v časti obce 
Nová Trstená. 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za           10  
                                                                                                                                  proti    0 

                         zdržal sa hlasovania   0 
 
Ing. Lovász navrhol doplniť do ďalšieho uznesenia nasledovnú vetu, s čím poslanci 
súhlasili: Podrobnosti projektového zámeru budú dohodnuté v Zmluve o budúcej zmluve. 

Uznesenie č. 250/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  

s ú h l a s í  

so žiadosťou obce Pribeta s napojením kanalizácie obce Pribeta a o odvádzaní  odpadovej 
vody na mestskú čistiareň odpadových vôd v Hurbanove. 
Podrobnosti projektového zámeru budú dohodnuté v Zmluve o budúcej zmluve. 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za             9 
Peter Ondrusek                                                                                                         proti    1 

                         zdržal sa hlasovania   0 
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K bodu 6  
Návrh VZN Mesta Hurbanovo o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Hurbanovo 
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) bol vyvesený na úradnej tabuli mesta 
dňa: 23.05.2016. 
Bol zverejnený na internetovej stránke mesta dňa: 23. 05.2 016. 
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 23. 05. 2016. 
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 02. 06. 2016. 
Pripomienky mohli byť zaslané: 
- Písomne na adresu: Mesto Hurbanovo, ul. Komárňanská č. 91. 947 01 Hurbanovo 
- Elektronicky na adresu: mesto.hurbanovo@hurbanovo.sk 
- Faxom na číslo: 035 / 37 00 249 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN bolo plánované na deň: 06. 06. 2016 
Dňom vyvesenia začínala plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej mohli fyzické a 
právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu nariadenia v písomnej forme, 
elektronicky, alebo ústne do zápisnice cestou podateľne Mestského úradu v Hurbanove, ul. 
Komárňanská č. 91. 947 01 Hurbanovo.  
Do 02.06.2016 k návrhu VZN neboli uplatnené žiadne pripomienky a námietky. 
 
Komisia kultúry a historických pamiatok pri MsZ navrhla VZN prijať s nasledovnými 
zmenami: § 12 – zúčtovanie dotácie, bod 4, písm. a) doplniť: elektronicky vo formáte 
word, na emailovú adresu mesta a predsedu dotyčnej komisie, písm. b) doplniť: 
elektronicky vo formáte JPG na emailovú adresu mesta a predsedu dotyčnej komisie. 
Ďalej navrhuje v prílohe č. 1 žiadosti nasledovné zmeny: 
Na začiatku vynechať výber charakteru podujatia, nakoľko žiadosť by mohla slúžiť aj na 
viacerých podujatí. V prípade, že sa žiadosť týka viacerých podujatí, oddiel III. bude 
potrebné opakovane vyplniť zvlášť na každú akciu a tu je potrebné určiť aj charakter 
podujatia. Navrhujú vynechať z rozpočtu III. riadok „popis iného zdroja“ – dopredu sa to 
nedá určiť a doplniť posledný bod: „Stanovisko komisie“. 
 

Uznesenie č. 251/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  

s c h v a ľ u j e  

Všeobecne záväzné nariadenie mesta o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Hurbanovo  
bez pripomienok. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za           10  
                                                                                                                                  proti    0 

                         zdržal sa hlasovania   0 
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K bodu 7  
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo na II. polrok    
2016 
Materiál predložil Ing. Koloman Cserge, hlavný kontrolór mesta. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
        Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 Ing. Cserge predkladá podľa 
ustanovení § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov. 
A. Tematické kontroly: 
A.1. Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
za rok 2015 – overenie dodržiavania ustanovení príslušných všeobecne záväzných 
právnych predpisov pri zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr za tovary a služby na 
MÚ Hurbanovo. 
A.2. Kontrola nakladania s finančnými prostriedkami Základnej školy s materskou školou 
Árpáda Fesztyho s vyučovacím jazykom maďarským – Feszty Árpád Alapiskola és 
Óvoda, Športová 320/7, Hurbanovo na dodržanie VZN mesta č. 116 – finančné 
prostriedky vyčlenené pre Školský klub detí. 
B. Pravidelné kontroly: 
B.1. Kontrola prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou za I. a II. 
polrok 2015. 
C. Ostatné kontroly: 
C.1. Kontroly vykonané na základe uznesení mestského zastupiteľstva mesta. 
C.2. Finančná kontrola vykonaná na mieste z vlastného podnetu hlavného kontrolóra na 
základe poznatkov zistených pri výkone kontrolnej činnosti. 
D. Stanoviská hlavného kontrolóra: 
D.1. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Mesta Hurbanovo na rok 2017 
a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2018 a 2019. 
 
Uznesenie č. 252/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo na II. polrok 2016. 
s c h v a ľ u j e  
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo na II. polrok 2016. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za           10  
                                                                                                                                  proti    0 

                         zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 8 – R ô z n e 
a) Žiadosť – Vaša šanca o. z., Hurbanovo 
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
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        Občianske združenie „Vaša šanca o. z.“, so sídlom ul. Kvetná 2566/37, 947 01 
Hurbanovo, IČO: 450 20 302, zastúpená Ing. Mgr. Zoltánom Hervaym – štatutárny 
zástupca predložilo žiadosť o predĺženie doby trvania nájomných zmlúv, povolenie 
priestorových úprav k poskytovaniu sociálnych služieb a zohľadnenie vynaložených 
vlastných prostriedkov na úpravu priestorov vo výške nájmu. 
Občianske združenie „Vaša šanca o. z. sa stalo víťazom obchodnej verejnej súťaže dňa 
19.05.2016 na prenájom nebytových priestorov na prízemí Mestského zdravotného 
strediska, Komárňanská č.104, 947 01 Hurbanovo o celkovej rozlohe 128,63 m2 (58,07 
m2 a 70,56 m2). 
Nájomné zmluvy sú uzatvorené od 01.06.2016 do 31.05.2021 t. j. na 5 rokov za účelom 
poskytovania sociálnych služieb s denným pobytom v zmysle Zákona č.448/2008 Z. z. o 
sociálnych službách. Vzhľadom k tomu, že priestory, ktoré občianske združenie získalo do 
prenájmu nevyhovujú priestorovým ani hygienickým podmienkam pre poskytovanie 
sociálnych služieb, je potrebné ich upraviť podľa požiadaviek zákona o sociálnych 
službách a tiež podľa požiadaviek regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Občianske 
združenie žiada mesto Hurbanovo o súhlas vykonať priestorové úpravy podľa priloženého 
výkazu - výmeru a investovať do úprav priestorov 19 128,67 EUR. 
 
Pani primátorka v rámci piatich minút udelila slovo žiadateľom Ing. Mgr. Hervaymu 
a manželke na vyjadrenie sa. 
Komisia sociálna, bytová a zdravotná pri MsZ Hurbanovo schvaľuje žiadosť, zo 
zdravotného hľadiska doporučuje schválenie prenájmu na 20 rokov.  
Ing. Hegyi doporučuje max. na 5 rokov, nakoľko v máji bola vypísaná dražba a ťažké je 
zaviazať sa na 20 rokov. 
 
A) Schválenie investícií do úprav nebytových priestorov a odpustenie nájmu vo 
výške 18 943,20 € 

1. Návrh  na  uznesenie : 
1) Mestské  zastupiteľstvo  v  Hurbanove schvaľuje investície  na vykonanie priestorových 
úprav v prenajatých priestoroch Mestského zdravotného strediska v Hurbanove pre 
občianske združenie „Vaša šanca o .z. podľa priloženého výkazu. 
2) Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove schvaľuje odpustenie nájmu vo výške 18 943,20 €. 
3) Mestské zastupiteľstvo súhlasí s odpustením nájomného z dôvodu zainvestovania do 
vykonania úprav v nebytových priestoroch, s tým, že v prípade ukončenia nájomného 
vzťahu nebude nájomca povinný vrátiť nebytové priestory do pôvodného stavu. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:  
Ing. Gróf za             1  
Ing.Hegyi, Z.Ondrušek, Bc.Tomaščin                                                                       proti    3 

Radošická, P.Ondrusek, Žigová, RNDr.Hamranová, Mgr.Závodský, Ing.Lovász    zdržal sa hlasovania   6 
 

Tento návrh na uznesenie poslancami MsZ nebol prijatý. 
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B) Schválenie prenájmu na 20 rokov, schválenie investícií do úprav nebytových 
priestorov a odpustenie nájmu vo výške 19 128,67 € 
2. Návrh  na  uznesenie : 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove k o n š t a t u j e , že 
1) schválenie prenájmu na 20 rokov, 
2) schválenie investícií do úprav nebytových priestorov, 
3) odpustenie nájomného vo výške 19 128,67 €, 
4) súhlas s odpustením nájomného z dôvodu zainvestovania do vykonania úprav v 
nebytových priestoroch, s tým, že v prípade ukončenia nájomného vzťahu nebude nájomca 
povinný vrátiť nebytové priestory do pôvodného stavu pre občianske združenie „Vaša 
šanca o.z.“, so sídlom Kvetná 2566/37, 947 01 Hurbanovo v Mestskom zdravotnom 
stredisku v Hurbanove za účelom nájmu priestorov pre sociálne účely - na poskytovanie 
sociálnych služieb v zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení 
neskorších predpisov je prípad hodný osobitného zreteľa. 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove o d ô v o d ň u je 
prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne: 
Občianske združenie „Vaša šanca o. z.„ v Hurbanove by poskytovalo v prenajatých 
priestoroch plnohodnotné, ambulantné sociálne služby s denným pobytom pre obyvateľov 
Hurbanova a okolia ,ktoré v súčasnosti pre obyvateľov mesta Hurbanovo nie sú k 
dispozícii. 
Zámer Občianskeho združenia „Vaša šanca o. z.„ Hurbanovo je z uvedeného dôvodu 
jedinečné pre naplnenie potrieb sociálne odkázaných starších ľudí. 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  s c h v a ľ u j e  zverejnenie svojho zámeru 
1) prenajať nebytové priestory na prízemí Mestského zdravotného strediska (58,07 m2 
a 70,56 m2) na 20 rokov. Cena nájmu sa určuje na základe Zásad hospodárenia a 
nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo vo výške 24,90 €/m2/rok (nebytový priestor o 
výmere 58,07 m2), t. j. spolu: 1 446,00 € a vo výške 33,20 € (nebytový priestor o výmere 
70,56 m2), t. j. spolu: 2 342,60 €. Celkové nájomné predstavuje sumu: 3 788,60 € ročne. 
2) schváliť investície do úprav uvedených nebytových priestorov, 
3) odpustiť nájomné vo výške 19 128,67 €, 
4) odpustiť nájomné z dôvodu zainvestovania do vykonania úprav v uvedených 
nebytových priestoroch, s tým, že v prípade ukončenia nájomného vzťahu nebude nájomca 
povinný vrátiť nebytové priestory do pôvodného stavu 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 uznesenia mestským zastupiteľstvom. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:  
Ing. Gróf, Ing.Lovász za             2  
Ing.Hegyi, Z.Ondrušek, Bc.Tomaščin                                                                       proti    3 

Radošická, P.Ondrusek, Žigová, RNDr.Hamranová, Mgr.Závodský           zdržal sa hlasovania   5 
 
Tento návrh na uznesenie poslancami MsZ nebol prijatý. 
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b) Doplnenie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo 
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
          Na základe požiadaviek škôl a školských zariadení na území Mesta Hurbanovo Ing. 
Veres predkladá návrh na doplnenie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta 
Hurbanovo. 
Uznesenie č. 253/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
doplňuje 
Zásady hospodárenia a nakladania Mesta Hurbanovo nasledovne: 
 
A. Kultúrny dom Hurbanovo, Nám. Dr. M. Thege Konkolyho: 
Veľká sála 120 €/deň + priemerné režijné náklady 
Veľká zasadačka 20 € za 3 hodiny prenájmu + priemerné režijné náklady 
Vstupná hala kultúrneho strediska 70 €/deň + priemerné režijné náklady 
Kultúrny dom v Bohatej 83 €/deň + priemerné režijné náklady. 
 
Výška prenájmu na uskutočnenie školských podujatí pre školy a školské zariadenia 
na území Mesta Hurbanovo je 1 € / podujatie. 
Miestnosti sa neposkytujú na organizovanie súkromných osláv. 
 
B. Základná škola Hurbanovo, Nám. Dr. M. Thege Konkolyho č. 2: 
Multifunkčné ihrisko 10 €/hodinu + priemerné režijné náklady 
Veľká telocvičňa 10 €/hodinu + priemerné režijné náklady 
Malá telocvičňa 7 €/hodinu + priemerné režijné náklady 
Vyučovacia miestnosť (učebňa) 15 €/deň + priemerné režijné náklady. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za           10  
                                                                                                                                  proti    0 

                         zdržal sa hlasovania   0 
 
 
c) Žiadosť o odkúpenie pozemku – Adela Blatnická 
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Pani Adela Blatnická, bytom Pribetská 46, 947 03 Hurbanovo - Bohatá listom zo dňa 
7. 6. 2016 opätovne požiadala Mesto Hurbanovo o odpredaj pozemkov na Novozámockej 
ulici. Žiadané pozemky sa nachádzajú v k. ú. Bohatá a boli oddelené geometrickým 
plánom č. 6/2016 zo dňa 15. 1. 2016 vyhotoveným Ing. Martou Hesounovou v súlade 
s rozhodnutím Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 180/2015 – MZ zo dňa 10. 12. 
2015. Jedná sa o parcelu registra „C“ č. 1354/2 – ostatné plochy o výmere 43 m2 a parcelu 
registra „C“ č. 1354/3 – ostatná plocha o výmere 20 m2, vedených v katastri nehnuteľností 
na LV č. 907 vo výlučnom vlastníctve Mesta Hurbanovo. 
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Na pozemku parcely registra „C“ č. 1354/2 – ostatné plochy o výmere 43 m2 sa nachádza 
dočasná stavba predajného stánku, ktorá je vo vlastníctve žiadateľky. Žiadateľka 
uzatvorila s Mestom Hurbanovo Nájomnú zmluvu o prenájme pozemku na dočasné 
užívanie č. NEH_214/2012 zo dňa 31. 12. 2012. Prenajatý pozemok sa nachádza pod 
dočasnou stavbou predajného stánku. Nájomné uhrádza pani Blatnická vždy riadne a včas. 
Pozemok, parcela registra „C“ č. 1354/3 – ostatná plocha o výmere 20 m2 slúži ako 
prístupová cesta k predajni. Žiadateľka navrhuje odkúpiť vyššie uvedené pozemky za 
cenu vo výške 5,00 €/m2, t. j. v prípade odpredaja predmetných parciel by bola kúpna 
cena celkom 315,00 €. Zákon č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení v § 9a, ods. 8, 
písm. e) pripúšťa majetok mesta predať bez verejnej súťaže alebo dobrovoľnej dražby a 
za nižšiu cenu, ako je všeobecná hodnota majetku stanovená znaleckým posudkom v 
prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 
Nakoľko žiadateľka je vlastníčkou dočasnej stavby – predajného stánku na žiadanom 
pozemku od roku 1995, navrhujeme, aby sa pozemok nepredal formou verejnej súťaže 
alebo dobrovoľnej dražby, ale aby sa žiadateľke odpredal za cenu v zmysle Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo. 
Z uvedeného dôvodu navrhuje mestský úrad tento prípad riešiť v súlade s § 9a, ods. 8, 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a predkladá pred Mestské 
zastupiteľstvo v Hurbanove nasledovný návrh na uznesenie: 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
1. konštatuje, 
že odpredaj pozemku v k. ú. Bohatá, parcely registra „C“ č. 1354/2 – ostatné plochy 
o výmere 43 m2 a pozemku parcely registra „C“ č. 1354/3 – ostatné plochy o výmere 20 
m2, ktoré boli geometrickým plánom č. 6/2016 zo dňa 15. 1. 2016 oddelené z pozemku, 
parcely registra „C“ č. 1354 – ostatné plochy o pôvodnej výmere 2023 m2 vedenej na LV 
č. 907 do vlastníctva žiadateľky Adely Blatnickej, bytom Pribetská 46, 947 03 Hurbanovo 
- Bohatá za kúpnu cenu stanovenú v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
Mesta Hurbanovo, prílohy č. 3, vo výške 22,00 €/m2, je prípad hodný osobitného zreteľa. 
2. prípad hodný osobitného zreteľa odôvodňuje nasledovne: 
V prípade predaja žiadaných pozemkov by pani Blatnická vložila finančné prostriedky na 
zveľaďovanie predajného stánku ako vlastného majetku, a tým by podporila podnikateľské 
aktivity v mestskej časti Bohatá. 
3. schvaľuje 
zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo odpredať nehnuteľnosti v k. ú. Bohatá pozemok, 
parcelu registra „C“ č. 1354/2 – ostatné plochy o výmere 43 m2 a pozemok, parcelu 
registra „C“ č. 1354/3 – ostatné plochy o výmere 20 m2, ktoré boli oddelené 
geometrickým plánom č. 6/2016 zo dňa 15. 1. 2016 vyhotoveným Ing. Martou 
Hesounovou v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
platnom znení do vlastníctva žiadateľky Adely Blatnickej, bytom Pribetská 46, 947 03 
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Hurbanovo – Bohatá za kúpnu cenu stanovenú v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom Mesta Hurbanovo, prílohy č. 3, vo výške 22,00 €/m2, t. j. cena celkom:  
1 386,00 €. Poplatok za vyhotovenie geometrického plánu č. 6/2016 uhradí pani Adela 
Blatnická. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za             0  
Ing.Hegyi, Ing.Gróf, Bc.Tomaščin                                                                            proti    3 

Radošická, P.Ondrusek, Žigová, RNDr.Hamranová, Mgr.Závodský           zdržal sa hlasovania   7 
Z.Ondrušek, Ing.Lovász 

 
Tento návrh na uznesenie poslancami MsZ nebol prijatý. 
 
Pán poslanec Bc. Tomaščin požiadal o hlasovanie s pozmeňujúcim návrhom za 5,00  

€/m2 na návrh žiadateľky. 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:  
RNDr.Hamranová, Ing.Gróf, Bc.Tomaščin, Ing.Lovász, Žigová za             5  
Ing.Hegyi, Ondrušek Z.                                                                                            proti    2 

Radošická, Mgr.Závodský, Ondrusek P.             zdržal sa hlasovania   3 
 
Tento návrh na uznesenie poslancami MsZ nebol prijatý. 
 
d) Žiadosť o súhlas s úpravou verejného priestranstva – Mária Dombóváriová 
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Mestu Hurbanovo bola doručená žiadosť zo dňa 3. 6. 2016 od pani Márie 
Dombóváriovej, bytom Jókaiho 3, 947 01 Hurbanovo ohľadom vydania súhlasu s úpravou 
verejného priestranstva na ulici Konkolyho v Hurbanove. 
Žiadateľka prenajíma časť pozemku (30 m2) z nehnuteľnosti, pozemku parcely registra 
"C" č. 137 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2881 m2, ktorý je vo vlastníctve Mesta 
Hurbanovo na základe Nájomnej zmluvy o nájme časti pozemku č. NEH_114/2013 zo dňa 
17. 7. 2013. Nájomná zmluva je platná do 31. 7. 2018. Uvedený pozemok využíva 
žiadateľka ako parkovacie miesto pre zákazníkov kaderníckeho salónu, ktorý pani 
Dombóváriová prevádzkuje. 
Pani Dombóváriová sa obrátila na Mesto Hurbanovo so žiadosťou o vydanie súhlasu so 
spevnením povrchu použitím zámkovej dlažby pre zlepšenie komfortu parkovania, čím by 
sa zároveň odstránil blatistý neestetický povrch. Úpravy by sa realizovali na vlastné 
náklady žiadateľky. 
 
Uznesenie č. 254/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í  
s úpravami verejného priestranstva na časti pozemku (30 m2), parcely registra "C" č. 137 -
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zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného na LV č. 2376 uložením zámkovej dlažby na 
povrch zelenej plochy na parkovanie, a to na náklady pani Márie Dombóváriovej, bytom 
Jókaiho 3, 94701 Hurbanovo. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za           10  
                                                                                                                                  proti    0 

                         zdržal sa hlasovania   0 
 
 
e) Žiadosť o odkúpenie pozemku – Mgr. Verešová, Mgr. Labaš 
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Dňa 7. 6. 2016 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť pána Mgr. Štefana Labaša a 
pani Mgr. Martiny Verešovej, obaja bytom Nový Diel 53, 947 01 Hurbanovo ohľadom 
odpredaja pozemku vo vlastníctve Mesta Hurbanovo. Jedná sa o pozemok v k. ú. 
Hurbanovo, parcela registra "C" č. 2197/2 - ostatné plochy o výmere 834 m2, oddelený 
geometrickým plánom č. 42/2016 zo dňa 25. 5. 2016 vyhotoveným Ing. Martou 
Hesounovou. Predmetný pozemok sa nachádza na ulici Nový Diel. Tento pozemok priamo 
obkolesuje pozemok, na ktorom je umiestnená stavba rodinného domu so súpisným číslom 
3384 s prislúchajúcim dvorom, vedené na LV č. 5432, ktoré nehnuteľnosti sú vo 
vlastníctve žiadateľov, pána Mgr. Štefana Labaša a pani Mgr. Martiny Verešovej. 
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 žiadaný pozemok slúži žiadateľom a ich rodine ako 
prechod k ich domu, na parcelu registra 2197/3 a taktiež na ich dvor, parcelu registra "C" 
č. 2197/1, ktoré sú vo vlastníctve pána Labaša a pani Verešovej, Mesto Hurbanovo 
navrhuje, aby sa pozemok parcely registra "C" č. 2197/2 - ostatné plochy o výmere 834 
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. 
Vzhľadom na polohu, ako aj to, že parcelu registra "C" č. 2197/2 - ostatné plochy o 
výmere 834 m2 užíva rodina žiadateľov ako prístup na parcelu registra "C" č. 2197/3 a 
parcelu registra "C" č. 2197/1, ktorým vlastníkmi sú pán Mgr. Štefan Labaš a pani Mgr. 
Martina Verešová, Mesto Hurbanovo navrhuje tento prípad riešiť v súlade s § 9a, odsek 8, 
písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.  
 
Uznesenie č. 255/2016-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. 2197/2 - ostatné plochy vo 
výmere 834 m2 oddelený geometrickým plánom č. 42/2016 zo dňa 25. 5. 2016 do 
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vlastníctva žiadateľov Mgr. Štefana Labaša a Mgr. Martiny Verešovej, obaja bytom Nový 
Diel 53, 947 01 Hurbanovo za kúpnu cenu stanovenú v zmysle Zásad hospodárenia a 
nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo, prílohy č. 3, vo výške 9,00 €/m2 je prípad 
hodný osobitného zreteľa. 
o d ô v o d ň u j e  
prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne:  
Pozemok, parcela registra "C" č. 2197/2 - ostatné plochy o výmere 834 m2, oddelený 
geometrickým plánom č. 42/2016 zo dňa 25. 5. 2016 je využívaný ako prístupová cesta k 
pozemku, na ktorom má rodina žiadateľov postavený rodinný dom. Nakoľko žiadaný 
pozemok priamo obkolesuje pozemok, na ktorom je postavený dom rodiny žiadateľov a 
taktiež dvor, 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 parcely registra "C" č. 2197/2 - ostatné plochy o výmere 834 m2, oddelený 
geometrickým plánom č. 42/2016 zo dňa 25. 5. 2016 v zmysle § 9a, odsek 8, písmeno e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení do vlastníctva žiadateľov, pána 
Mgr. Štefana Labaša a pani Mgr. Martiny Verešovej, obaja bytom Nový Diel 53, 947 01 
Hurbanovo za kúpnu cenu stanovenú v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s 
majetkom Mesta Hurbanovo, prílohy č. 3, vo výške 9,00 €/m2, cena celkom: 7 506,00 €. 
Poplatok za vyhotovenie geometrického plánu č. 42/2016 uhradia žiadatelia. 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za           10  
                                                                                                                                  proti    0 

                         zdržal sa hlasovania   0 
 
 
f) Súhlas s odpredajom pozemku – manželia Ševčíkoví 
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 239/2016-MZ zo dňa 5. 5. 2016 
bolo schválené zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo odpredať pozemok v k. ú. 
Hurbanovo, parcela registra" C" č. 1581/1 - záhrada o výmere 128 m2 (oddelený 
geometrickým plánom č. 19/2016 zo dňa 15. 3. 2016) do vlastníctva manželov Ing. 
Norberta Ševčíka a Mgr. Evy Ševčíkovej, obaja bytom Šáradská 354/9, Hurbanovo podľa 
§ 9a, ods. 8. písm. e) zákona o majetku obcí za kúpnu cenu stanovenú podľa Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo vo výške 14,00 €/m2, t. j. 
celkom: 1 792,00 €. 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. 
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Uznesenie č. 256/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í  
s odpredajom pozemku v k. ú. Hurbanovo, parcela registra "C" č. 1581/1 - záhrada o 
výmere 128 m2 (oddelený geometrickým plánom č. 19/2016 zo dňa 15. 3. 2016) do 
vlastníctva manželov Ing. Norberta Ševčíka a Mgr. Evy Ševčíkovej, obaja bytom Šáradská 
354/9, Hurbanovo podľa § 9a, ods. 8. písm. e) zákona o majetku obcí za kúpnu cenu 
stanovenú podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo vo výške 
14,00 €/m2, t. j. celkom: 1 792,00 €. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za           10  
                                                                                                                                  proti    0 

                         zdržal sa hlasovania   0 
 
g) Súhlas s prenájmom pozemku – Darina Szabóová 
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
       Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 234/2016-MZ zo dňa 5. 5. 2016 
bolo schválené zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo prenajať pozemok v k. ú. 
Hurbanovo, parcela registra "C" Č. 299 - záhrada o výmere 1 262 m2, zapísaný na LV č. 
2376 pre pani Darinu Szabóovú, bytom Agátová 49, Hurbanovo podľa § 9a, ods. 9, písm. 
c) zákona o majetku obcí. 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. 257/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í  
s prenájmom pozemku v k. ú. Hurbanovo, parcela registra "C" č. 299 - záhrada o výmere 1 
262 m2, zapísaný na LV č. 2376 pre pani Darinu Szabóovú, bytom Agátová 49, 
Hurbanovo podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona o majetku obcí. Výška nájomného sa 
stanovuje na základe Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo vo 
výške 0,20 €/m2/rok, t. j. cena nájmu: 252,40 € ročne. Nájomná zmluva sa uzatvára na 
obdobie 5 rokov od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2021. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za           10  
                                                                                                                                  proti    0 

                         zdržal sa hlasovania   0 
Poslanec Bc. Tomaščin opustil miestnosť. 
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h) Súhlas s prenájmom pozemkov – ul. Komárňanská 138, 140 
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č.235/2016-MZ zo dňa 5. 5. 2016 
bolo schválené zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo prenajať časti z pozemkov v k. ú. 
Hurbanovo, vedených na LV Č. 2376 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) podľa § 9a, ods. 9, písm. 
c) zákona o majetku obcí. 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. 258/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e  
prenájom častí pozemkov v k. ú. Hurbanovo 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) podľa § 9a, ods. 9, písm. c) 
zákona o majetku obcí.  
Výška nájomného sa stanovuje na základe Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
Mesta Hurbanovo. Nájomná zmluva sa uzatvára na obdobie od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2021. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: za             9  
                                                                                                                                  proti    0 

                         zdržal sa hlasovania   0 
 
 
i) Súhlas s prenájmom pozemkov – Komárňanská 152, 154 
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 236/2016-MZ zo dňa 5. 5. 2016 
bolo schválené zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo prenajať časti z pozemkov v k. ú. 
Hurbanovo, vedených na LV č. 2376 pre: 



 
Zápisnica z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 

konaného dňa 16. 6. 2016 
- 19 - 

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) podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona o 
majetku obcí. 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. 259/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í  
s prenájmom častí pozemkov v k. ú. Hurbanovo 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)   podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona o 
majetku obcí. Výška nájomného sa stanovuje na základe Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom  Mesta Hurbanovo. Nájomná zmluva sa uzatvára na obdobie od 1. 7. 2016 do  
30. 6. 2021. 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: za             9  
                                                                                                                                  proti    0 

                         zdržal sa hlasovania   0 
Do miestnosti sa vrátil Bc. Tomaščin. 
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j) Súhlas s prenájmom pozemkov – ul. Slobody 
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č.237/2016-MZ zo dňa 5. 5. 2016 
bolo schválené zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo prenajať časti z pozemkov v k. ú. 
Hurbanovo, vedených na LV Č. 2376 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) 
Ladislav Szabó - altánok 85 m2 z parcely registra "C" č. 488 (cena nájmu: 20,00 € ročne) 
podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona o majetku obcí. 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. 260/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í  
s prenájmom častí pozemkov v k. ú. Hurbanovo 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)  
Ladislav Szabó - altánok 85 m2 z parcely registra "C" č. 488 (cena nájmu: 20,00 € ročne)  
podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona o majetku obcí.  Výška  nájomného  sa  stanovuje  na 
základe Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo. Nájomná zmluva  
sa uzatvára na obdobie od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2021. 
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Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za           10  
                                                                                                                                  proti    0 

                         zdržal sa hlasovania   0 
 
k) Súhlas s prenájmom priestorov – Vzpieračský oddiel TJ Strojár Hurbanovo 
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 238/2016-MZ zo dňa 5. 5. 2016 
bolo schválené zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo prenajať nebytové priestory, ktoré sa 
nachádzajú v Budove šatní a sociálnych zariadení, na parcele registra "C" č. 1137/9 - 
zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Bohatá, na ul. Záhradnícka 69 pre Vzpieračský oddiel 
TJ Strojár Hurbanovo, so sídlom Ulica Práce Č. 2, Hurbanovo podľa § 9a, ods. 9, písm. c) 
zákona o majetku obcí. Výmera priestorov je 105,20 m2. 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. 261/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í  
s prenájmom nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v Budove šatní a sociálnych 
zariadení, na parcele registra "C" č. 1137/9 - zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Bohatá, 
na ul. Záhradnícka 69 pre Vzpieračský oddiel TJ Strojár Hurbanovo, so sídlom ulica Práce 
č. 2, Hurbanovo podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona o majetku obcí. Výmera priestorov je 
105,20 m2. Nebytové priestory sa budú prenajímať za účelom trénovania vzpieračov. 
Výška nájomného sa stanovuje vo výške 1,00 € ročne na obdobie 5 rokov. Nájomná 
zmluva sa uzatvára na obdobie od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2021. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: za           10  
                                                                                                                                  proti    0 

                         zdržal sa hlasovania   0 
 
Mgr. Závodský opätovne prosil o odpustenie režijných nákladov za energie pre 
vzpieračský oddiel TJ Strojár, nakoľko aj ostatné organizácie sú oslobodené od platieb. 

Uznesenie č. 262/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í  
s oslobodením od platenia režijných nákladov za energie v nebytových priestoroch pre 
vzpieračský oddiel TJ Strojár, ktorých prenájom bol schválený Mestským zastupiteľstvom 
v Hurbanove uznesením č. 261/2016 – MZ, dňa 16. 6. 2016. 
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Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:   za           10  
                                                                                                                                     proti    0 

                         zdržal sa hlasovania   0 
 
l) Žiadosť o odkúpenie pozemku – RENDA s.r.o. 
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Spoločnosť RENDA s.r.o., so sídlom Sládkovičova 2587/22, 947 01 Hurbanovo - 
Bohatá, IČO: 46 063 595, zastúpená konateľkou Renátou Bilkovou, požiadala listom zo 
dňa 5. 5. 2016 Mesto Hurbanovo o odpredaj časti (102 m2) z pozemku v k. ú. Bohatá, 
parcely registra „C“ č. 1446/12 – ostatné plochy o celkovej výmere 1 233 m2. 
Žiadaný pozemok využíva spoločnosť RENDA s.r.o. ako pozemok pod stavbou predajne 
potravín, ktorej vlastníkom je žiadateľ. Pozemok sa prenajíma pre spoločnosť RENDA 
s.r.o. na základe Nájomnej zmluvy o nájme pozemku na dočasné užívanie č. 
NEH_237/2011 zo dňa 24. 8. 2011, ktorá je uzatvorená v zmysle uznesenia Mestského 
zastupiteľstva č. 97/2011-MZ zo dňa 8. 6. 2011. Nájomná zmluva je platná do 31. 8. 2016. 
Výška nájomného je stanovená v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
Mesta Hurbanovo vo výške 8,30 €/m2 na rok, t. j. celkom: 846,60 € na rok. 
Prostredníctvom telefonického rozhovoru s pani Bilkovou nám bolo oznámené, že pani 
Bilková ako konateľka spoločnosti RENDA s.r.o. nemá záujem pokračovať v prenájme 
pozemku pod stavbou predajne potravín na ul. Sládkovičova v Hurbanove. 
V prípade súhlasu Mestského zastupiteľstva odpredať žiadaný pozemok je potrebné 
vypracovať geometrický plán na oddelenie parciel. V prípade predaja pozemku by bola 
kúpna cena určená podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo 
vo výške 22,00 €/m2, t. j. za cca 102 m2 plochy cena celkom: 2 244,00 €. Materiál k 
predmetnej veci môže byť predložený pred Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove ako 
prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí až po 
vypracovaní geometrického plánu na oddelenie parciel. 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í  
s vypracovaním geometrického plánu na oddelenie parciel pre pozemok, časť z parcely 
registra "C" č. 1446/12 - ostatné plochy o výmere cca 102 m2, ktorý tvorí predmet nájmu 
Nájomnej zmluvy o nájme pozemku na dočasné užívanie č. NEH_237/2011 zo dňa  
24. 8. 2011. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:  

Ing.Gróf, Bc.Tomaščin,  za             2  
Ing.Hegyi, Z.Ondrušek, P.Ondrusek                                                                         proti    3 

RNDr.Hamranová, Mgr.Závodský, Ing.Lovász, Žigová, Radošická              zdržal sa hlasovania   5 
Tento návrh na uznesenie poslancami MsZ nebol prijatý. 
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Poslanec Ing. Lovász opustil miestnosť. 
 
m) ZÚPÚ Bohatá – použitie likvidačného zostatku 
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Projekt pozemkových úprav v k. ú. Bohatá bol schválený rozhodnutím Obvodného 
pozemkového úradu v Komárne dňa 17. 03. 2011 pod. č. 2011/00118, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 01. 04. 2011. 
Okresný úrad Komárno, pozemkový a lesný odbor (ďalej len "OÚKN-PLO") ako 
príslušný orgán v zmysle § 5 ods. 4 písm. o) a § 24 ods. 9 zákona SNR č.33011991 Zb. o 
pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, 
pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej 
len "zákon") oznámil združeniu, že Združenie účastníkov pozemkových úprav v k. ú. 
Bohatá (ďalej len "ZÚPÚ Bohatá") dňa 01. 04. 2016 v zmysle zákona zaniklo. 
Predstavenstvo ZÚPÚ Bohatá má povinnosť vykonať majetkové vyrovnanie do 90 
dní po doručení tohto oznámenia a s likvidačným zostatkom naložiť v zmysle 
schválených stanov, alebo v zmysle §42m zákona o pozemkových úpravách.  
Po doručení zápisnice o naložení s likvidačným zostatkom OÚKN-PLO vykoná výmaz 
z registra účastníkov pozemkových úprav. V zmysle §24 ods.8 zákona o pozemkových 
úpravách združenie zaniká uplynutím piatich rokov od schválenia vykonania projektu 
pozemkových úprav. Prekluzívna lehota uplynula dňa 01. 04. 2016, týmto dňom združenie 
zaniklo ex lege. 
Predstavenstvo združenia účastníkov má povinnosť v zmysle platných stanov menovať 
likvidátora na vykonanie majetkového vyrovnania združenia. S likvidačným zostatkom 
je možné naložiť po zvolaní zhromaždenia na základe jeho rozhodnutia, alebo 
v zmysle §42m zákona. Ak s tým súhlasí väčšina členov predstavenstva a finančné 
prostriedky sa môžu priamo previesť na účet mesta Hurbanovo. 
 
Uznesenie č. 263/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
A. prevod likvidačného zostatku hospodárenia Združenia účastníkov pozemkových úprav    
     v  k. ú. Bohatá vo výške 747,80 EUR na účet Mesta Hurbanovo,  
  
B. použitie likvidačného zostatku vo výške 373,90 EUR na nákup interiérového vybavenia   
     pre  Kultúrny dom Bohatá  a  použitie  likvidačného zostatku vo výške 373,90 EUR  na  
     nákup interiérového vybavenia pre Klub mládeže Nová Trstená. 
 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:   za             9  
                                                                                                                                     proti    0 

                         zdržal sa hlasovania   0 
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n) Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy – Boto enviro 
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Mestu Hurbanovo uzatvorilo so spoločnosťou Oto Bršel Boto enviro, Hasičská 33, 
942 01 Šurany, IČO: 33457867, v zastúpení Oto Bršel, Zmluvu o nájme reg. č. 
NEH_004/2014 zo dňa 15. 1. 2014. Predmetom uvedenej nájomnej zmluvy sú pozemky v 
k. ú. Bohatá, a to: 
- pozemok, parcela registra „C“ č. 3578 – ostatná plocha o výmere 8 000 m2, 
- pozemok, parcela registra „C“ č. 3579 – ostatná plocha o výmere 3 000 m2, 
- pozemok, parcela registra „C“ č. 3580 – ostatná plocha o výmere 5 035 m2, 
ktoré sú vo vlastníctve Mesta Hurbanovo. 
Vyššie uvedená nájomná zmluva bola uzatvorená v zmysle uznesenia Mestského 
zastupiteľstva v Hurbanove č. 532/2013 zo dňa 12. 12. 2013. 
Podľa Čl. 4, písmeno c) predmetnej zmluvy je nájom možný ukončiť písomnou dohodou 
prenajímateľa a nájomcu. Z dôvodu ukončenia podnikateľskej činnosti spoločnosť Boto 
enviro žiadala o uzatvorenie Dohody o ukončení Zmluvy o nájme reg. č. NEH_004/2014 
ku dňu 16. 6. 2016. Spoločnosť Boto enviro nemá voči Mestu Hurbanovo žiadne dlhy ani 
záväzky. 
 
Uznesenie č. 264/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í  
s uzatvorením Dohody o ukončení Zmluvy o nájme reg. č. NEH_004/2014 zo dňa 15. 1. 
2014 ku dňu 16. 6. 2016 medzi Mestom Hurbanovo ako prenajímateľom a spoločnosťou 
Oto Bršel Boto enviro ako nájomcom, s tým, že v prípade ukončenia nájomného vzťahu 
dohodou nebude vrátená spoločnosti Boto enviro alikvótna čiastka nájomného zaplatená 
za tento kalendárny rok, čo znamená, že zmluvné strany budú navzájom finančne 
vysporiadané. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:   za             9  
                                                                                                                                     proti    0 

                         zdržal sa hlasovania   0 
 
o) Umiestnenie zariadenia City Poster 
Materiál predložil Mgr. Hulko, vedúci oddelenia regionálneho rozvoja. Písomná správa 
tvorí prílohu zápisnice. 
        Dňa 10. 06. 2016 spoločnosť ARDSYSTÉM s.r.o., P. Mudroňa 5, Žilina doručila 
žiadosť o umiestnenie 1 ks informačného - reklamného zariadenia na území mesta 
Hurbanovo. Toto zariadenie by predmetná spoločnosť s časti zapožičala Mestu 
Hurbanovo. Konkrétne miesto umiestnenia by riešili po dohode. 
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Uznesenie č. 265/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í  
s umiestnením 1 ks informačno - reklamného zariadenia City Poster pre spoločnosť 
ARDSYSTÉM s.r.o., P. Mudroňa 5, Žilina. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:   za             7  
                                                                                                                                     proti    0 

P.Ondrusek, Ing.Hegyi                                 zdržal sa hlasovania   2 
 

 
K bodu 9 – D i s k u s i a  

V rámci diskusie poslankyňa Žigová žiadala prijať uznesenie a vypracovať analýzu 
dopadu zníženia stavu zamestnancov Mestskej polície Hurbanovo z 13 osôb na 8.  

Uznesenie č. 266/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
ž i a d a  
primátorku Mesta Hurbanovo Mgr. Ildikó Basternákovú, aby zabezpečila vypracovanie 
celkovej analýzy dopadu zníženia stavu zamestnancov Mestskej polície v Hurbanove z 13 
zamestnancov na 8 zamestnancov. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:   za             9  
                                                                                                                                     proti    0 

                         zdržal sa hlasovania   0 
 
Bc. Tomaščin poďakoval vedeniu Mestského športového klubu Hurbanovo za 
reprezentovanie mesta. 
Poslankyňa Radošická informovala o organizovaní zbierky starých náradí a úžitkových 
predmetov, aby sa zachovali pre budúce generácie. Na tento účel bude vypracovaný plagát 
a budú vyzvaní obyvatelia, aby prispeli do zbierky, ktorá sa uskutoční v mestskej knižnici. 
Poslankyňa Žigová informovala o možnosti uchádzať sa o potravinovú pomoc, či má 
Mesto Hurbanovo záujem.  
 Na záver primátorka mesta, Mgr. Basternáková srdečne pozvala všetkých obyvateľov 
mesta na XII. Hurbanovské kultúrne dni konané 24. a 25. júna 2016.  

 

K bodu 10 – 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 
12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove. 



 
Zápisnica z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 

konaného dňa 16. 6. 2016 
- 26 - 

 

 

 
 
 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    

 
 
 
 
 
 
Overovatelia:     Ing. Mikuláš  G r ó f  

 
                            Peter  O n d r u s e k 

 
 
 

 
 


