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Z á p i s n i c a 

 

z  14.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,  

ktoré sa konalo dňa 22. 9. 2016 

 

Rokovanie 14. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Hurbanove zahájila  Mgr. 

Ildikó Basternáková,  primátorka  mesta za účasti 11 poslancov (prezenčná listina je 

prílohou tejto zápisnice).  

 

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 

Mgr. Roland Hulko, vedúci odd. regionálneho rozvoja MsÚ 

Jozef Daráž, príslušník Mestskej polície Hurbanovo 

 

Primátorka mesta Mgr. Ildikó Basternáková predložila návrh programu rokovania: 

  1. Zahájenie, schválenie pracovných komisií a zapisovateľky 

  2. Interpelácia 

  3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 

  4. Plnenie rozpočtu mesta a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hurbanovo  

      za I. polrok 2016 

  5. Návrh II. zmeny rozpočtu Mesta Hurbanovo a organizácií v jeho zriaďovateľskej    

      pôsobnosti na rok 2016 

  6. Návrh na zloženie inventarizačných komisií pre riadnu ročnú inventarizáciu majetku   

      mesta 

  7. Rôzne 

  8. Diskusia 

  9. Záver 
 

Program rokovania 14. zasadnutia mestského zastupiteľstva  konaného  dňa 22. 9. 2016 

bol poslancami mestského zastupiteľstva schválený. 

 

Mgr. Ildikó Basternáková, primátorka mesta predložila návrh na zloženie  pracovných  

komisií a určila zapisovateľku a overovateľov zápisnice nasledovne: 

 

Návrhová komisia:      Georgína   R a d o š i c k á 

                 Anna  Ž i g o v á    

       Ing. Mikuláš  G r ó f  
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Mandátová komisia:                        RNDr. Mária H a m r a n o v á    

                         Ing. Zoltán H e g y i  

       Peter  O n d r u s e k  

 

Zapisovateľka:                                         Silvia   F e j e s o v á 

 

Overovatelia:     Zoltán  P o l l á k                      

                          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  

        V rámci interpelácie Mgr. Závodský upozornil na nefunkčné verejné osvetlenie na 

železničnej stanici. 

- Žiadal osloviť vlastníka solárneho parku o nastavenie osvetlenia, ktoré oslňuje 

motoristov. 

- Prosil zabezpečiť plynulosť titulkovania videozáznamov mestského vysielania. 

- Pýtal sa na technický stav služobného vozidla mestskej polície. 

Jozef Daráž, príslušník MsP odpovedal, že vozidlo nebolo istý čas pojazdné kvôli oprave 

alternátora. 

Poslankyňa Žigová upozornila na čiernu stavbu na ul. Kostolná. 

- Upriamila pozornosť na používanie a predaj drog a omamných látok v meste. 

- Navrhla vyčleniť z rozpočtu mesta finančné prostriedky na umiestnenie nádrží s vodou 

v Novej Trstenej, nakoľko hasiči pri požiari nosia vodu z Bohatej. 

Jozef Daráž, príslušník MsP uviedol, že mestská polícia podáva oznámenia štátnej polícii, 

s drogovou činnosťou sa v plnom rozsahu zaoberá kriminálna polícia. 

Ing. Gróf žiadal udržiavať verejné priestranstvá aj na sídlisku Stred. 

- Prosil počas Sviatkov všetkých svätých zabezpečiť zvýšenú kontrolnú činnosť mestskej 

polície v okolí cintorínov. 

- Upozornil na zvýšený pohyb rómskych občanov počas večerných hodín na parkovisku 

Tesca. 

RNDr. Hamranová tlmočila sťažnosť dôchodkyne z mesta, ktorú pri pošte obťažovali 

neprispôsobiví občania. Prosila viackrát hliadkovať MsP pešo v meste, hlavne vo 

večerných hodinách. 

Jozef Daráž, príslušník MsP poznamenal, že si prípad pamätá, oznamovateľka priestupku 

podala oznámenie neskoro, čo sťažilo vyšetrenie. Žiadal občanov o včasné podávanie 

oznámení na zriadenej linke mestskej polície. 

Primátorka mesta tiež prosila obyvateľov mesta, aby ihneď kontaktovali mestskú políciu.  

- Ďalej, pani poslankyňa upozornila na vulgárne správanie sa rómskych občanov na 

nástupišti železničnej stanice v Hurbanove.  

- Vyjadrila nespokojnosť ohľadom propagácie mestských udalostí. 
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Poslanec Peter Ondrusek upriamil pozornosť na vzniknutý chaos odpredajom 51 % - 

neho vlastníckeho podielu káblových rozvodov mestom firme KONFER networks. 

- Navrhol zabezpečiť mestské televízne vysielanie z vlastných zdrojov mesta. 

 

Primátorka mesta, Mgr. Basternáková pozvala zástupcov oboch firiem Ing. Dávida 

Kondicza, jeho právneho zástupcu JUDr. Katonu – KONFER networks s.r.o., Dvory nad 

Žitavou a Ing. Tibora Farkaša – Carisma TV, s.r.o., Dvory nad Žitavou, aby informovali 

obyvateľov mesta o vysielaní miestnej televízie.  

Ing. Farkaš tvrdil, že Carisma  TV, s.r.o. má 49 % - ný spoluvlastnícky podiel televíznych 

káblových rozvodov a bude naďalej zabezpečovať vysielanie v Hurbanove. Proti 

konkurenčnému boju nič nemá, avšak odsudzuje nátlak vyvíjaný protistranou, nemalo by 

dochádzať k ničeniu majetku preseknutím prípojok, navrhol nájsť rozumné riešenie. 

JUDr. Katona, právny zástupca KONFER networks s.r.o. sa vyjadril, že firma Carisma 

TV doteraz nepreukázala žiadne spoluvlastnícke práva, KONFER networks sa považuje za 

51 % - neho vlastníka káblových rozvodov v Hurbanove. 

Ing. Kondicz informoval občanov o zmenách v rozšírení služieb ohľadom integrácie 

digitálneho vysielania vo vysokom rozlíšení a integrácie internetových služieb do 

káblových rozvodov. Ubezpečil všetkých dotknutých občanov, ktorí sú zákazníkmi 

KONFER networks s.r.o., že budú písomne vyrozumení o ďalšom postupe o možnostiach 

prijímania televízneho vysielania a internetových služieb. 

K uvedenej téme mali  poslankyne a  poslanci MZ  rôzne otázky. 

 

K bodu 3 

Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 
Na 12. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, konaného dňa 16. júna 2016 boli 

prijaté uznesenia od čísla 247 do 266/2016 - MZ.  Ukladaciu časť malo uznesenie č. 247 a 

266/2016 – MZ. 

V uznesení č. 247/2016   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. 

Primátorka mesta informovala prítomných, že v zmysle § 117 zákona NR SR č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola 

vyhlásená dňa 20. 7. 2016 verejná súťaž na zákazku z nízkou hodnotou „Miestne TV 

vysielanie v Meste Hurbanovo“. Verejný obstarávateľ vyzval troch potencionálnych 

uchádzačov na predloženie ponuky. Záznam z ponúk bol vypracovaný dňa 1. 8. 2016, kde 

bola za úspešného uchádzača vybraná spoločnosť Hurbanovo networks, s.r.o., Hlboká 

cesta 60, Dvory nad Žitavou s najnižšou cenou: 

- cena za priamy prenos                                                              300 € / jedno vysielanie 

- cena za vyhotovenie videozáznamu z podujatí                     1 300 € / mesačne 

Cena je za realizáciu, prípravu, vyhotovenie a odvysielanie programov v rámci 

pravidelného mestského vysielania s redakčnými prácami. Vyhotovenie videozáznamu 

z rôznych podujatí v trvaní minimálne 30 min. raz dvojtýždenne redakčne pripravený  
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v maď. jazyku.   Vysielanie školských televízií a  vysielania zasadnutí z MZ formou 

priameho prenosu. V súčasnosti sa finalizuje a pripomienkuje zmluva o poskytnutí služby 

s víťazom verejnej súťaže. Zmluva bude uzatvorená na dobu do vyčerpania finančnej 

čiastky pre zákazky obstarávané v zmysle § 117 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

V uznesení č. 266/2016   Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove     ž i a d a l o  

primátorku mesta, Mgr. Ildikó Basternákovú, aby zabezpečila vypracovanie celkovej 

analýzy dopadu zníženia stavu zamestnancov Mestskej polície v Hurbanove z 13 

zamestnancov na 8 zamestnancov. 

Tento materiál je zaradený do dnešného rokovania do bodu rôzne. 

 

Na 13. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, konaného dňa 7. júla 2016 bolo 

prijaté jedno uznesenie číslo 267/2016 – MZ, ktoré ukladaciu časť neobsahovalo.  

         

K bodu 4 

Plnenie rozpočtu mesta a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hurbanovo  

za I. polrok 2016 
Materiál predložila Ing. Gogolová, hlavná účtovníčka MsÚ. Písomná správa tvorí prílohu 

zápisnice. 

Celkové príjmy mesta k 30. 6. 2016 boli vo výške 3 677 647,70 € a výdavky 

predstavovali 3 110 338,40 €. Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami činí: 

567 309,30 €.  

Príjmová časť zachytáva len skutočne prijaté finančné prostriedky do 30. 6. 2016 a 

výdavková časť len skutočne uskutočnené úhrady. Bežné príjmy sú plnené na 53,87 % 

a bežné výdavky na 43,89 %.  

  Okrem zabezpečenia bežného chodu mesta a realizácie rôznych aktivít sa 

v sledovanom období kládol veľký dôraz  príprave ďalších projektov a zadaní. V prvom 

polroku bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu strechy 

telocvične v areáli  ZŠ s MŠ Á. Fesztyho s VJM a doplnenie jej vybavenia, okrem toho 

bola podaná žiadosť o finančnú podporu na propagáciu mesta formou vyhotovenia brožúry 

o meste a reklamných predmetov, na výmenu výplní otvorov na budove  Klubu dôchodcov 

Hurbanovo, na rozšírenie technického vybavenia hasičskej zbrojnice, ako aj žiadosť 

o podporu pri organizovaní rôznych masových kultúrno-spoločenských a športových akcií 

prostredníctvom centra voľného času. Na Environmentálny fond bola podaná žiadosť 

o dotáciu na rozšírenie vodovodu na území mesta. 

     Okrem týchto úspešných projektov boli v priebehu I. polroka vypracované a podané 

žiadosti o financovanie ďalších projektov, aktivít, napr. na vybudovanie bezbariérového 

prístupu do budovy mestského úradu, na  spomienkové slávnosti pri príležitosti 160. 

výročia narodenia Árpáda Fesztyho, na rekonštrukciu dreveného schodiska vo zvonici 

Kostola sv. Ladislava, ako aj na projekty týkajúce sa družobných partnerstiev miest  a  

organizácie dvoch kultúrno - spoločenských podujatí v rámci partnerských miest V4. 

Rozpis príjmových a výdavkových položiek podľa rozpočtovej klasifikácie, ako aj 

monitorovanie programového rozpočtu je súčasťou predložených materiálov. 
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- Základná škola, Nám. Konkolyho – Thege č. 2, Hurbanovo 

Uznesenie č. 268/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

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

rozbor hospodárenia Základnej školy, so sídlom na Nám. Konkolyho – Thege č. 2, 

Hurbanovo v predloženom znení. 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:   za           11  

                                                                                                                                     proti    0 

                         zdržal sa hlasovania   0 

 

- Základná škola s materskou školou ÁF s VJM, Ul. športová 7, Hurbanovo 

Uznesenie č. 269/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

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

rozbor hospodárenia Základnej školy s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím 

jazykom maďarským – Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda, Ul. športová č.7, Hurbanovo, 

za I. polrok 2016 v predloženom znení. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:   za           11 

                                                                                                                                     proti    0 

                         zdržal sa hlasovania   0 

 

- Základná umelecká škola, Komárňanská 116, Hurbanovo 

Uznesenie č. 270/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

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

rozbor hospodárenia Základnej umeleckej školy Hurbanovo, so sídlom na ulici 

Komárňanská 116, Hurbanovo za I. polrok 2016 v predloženom znení. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:   za           11  

                                                                                                                                     proti    0 

                         zdržal sa hlasovania   0 

 

- Materská škola, Nový diel č. 50, Hurbanovo 

Uznesenie č. 271/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

b e r i e  n a  v e d o m i e  
rozbor hospodárenia Materskej školy Hurbanovo, so sídlom na ulici Nový diel 50, 

Hurbanovo za I. polrok 2016 v predloženom znení. 
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Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:   za           11  

                                                                                                                                     proti    0 

                         zdržal sa hlasovania   0 

 

- Zariadenie pre seniorov SMARAGD, Sládkovičova 30, Hurbanovo 

Uznesenie č. 272/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

b e r i e  n a  v e d o m i e  
rozbor hospodárenia  ZPS  Smaragd, Sládkovičova 30, Hurbanovo  za I. polrok 2016  

v predloženom znení. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:   za           11  

                                                                                                                                     proti    0 

                         zdržal sa hlasovania   0 

 

 

- Mestské zdravotné stredisko, Komárňanská 104, Hurbanovo 

Uznesenie č. 273/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

b e r i e  n a  v e d o m i e  
správu o hospodárení Mestského zdravotného strediska v Hurbanove za I. polrok 2016 v 

predloženom znení. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:   za           11  

                                                                                                                                     proti    0 

                         zdržal sa hlasovania   0 
 

 

- Plnenie rozpočtu mesta za I. polrok 2016 a monitorovanie programového rozpočtu  

Materiál predložila Ing. Gogolová, hlavná účtovníčka MsÚ. Písomná správa tvorí prílohu 

zápisnice. 

Na základe čísiel uvedených v tabuľke možno konštatovať, že celkové príjmy 

mesta sú plnené na 59,10 % a v oblasti výdavkov je rozpočet plnený na 49,98 %. Bežné 

príjmy sú plnené na 53,87 % a bežné výdavky na 43,89 %. Nižšie plnenie je v oblasti 

kapitálových výdavkov (6,68 %), nakoľko väčšia časť prác v rámci investičných aktivít 

mesta bude realizovaná a teda aj financovaná až v druhom polroku 2016. Rozdiel medzi 

skutočnými príjmami a výdavkami k 30. 6. 2016 činí: 567 309,30 €. 

Uznesenie č. 274/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

b e r i e  n a  v e d o m i e  
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1. správu o plnení rozpočtu mesta Hurbanovo za I. polrok 2016, 

2. monitorovaciu správu programového rozpočtu k 30. 6. 2016. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:   za           11  

                                                                                                                                     proti    0 

                         zdržal sa hlasovania   0 
 

K bodu 5  

Návrh II. zmeny rozpočtu Mesta Hurbanovo a organizácií v jeho zriaďovateľskej    

pôsobnosti na rok 2016 

Materiál predložila Ing. Gogolová, hlavná účtovníčka MsÚ. Písomná správa tvorí prílohu 

zápisnice. 

Predložený návrh zmeny rozpočtu jednotlivých školských zariadení obsahuje 

navýšenie ich rozpočtu v mzdovej oblasti a príslušných odvodov do fondov  a to z dôvodu, 

že od 1. 9. 2016 vstúpili do platnosti nové platové tarify pre pedagogických zamestnancov. 

Toto navýšenie má byť kryté jednak zo štátnych prostriedkov, jednak z rozpočtu mesta, 

v závislosti od toho, o ktoré činnosti sa jedná. Okrem toho sú  jednotlivé rozpočty 

navýšené o získané dotácie, granty a ich použitie.  

  

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

Uznesenie č. 275/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s c h v a ľ u j e  
II. zmenu rozpočtu Základnej školy Nám. Konkolyho - Thege č.2  Hurbanovo na rok 2016 

podľa predloženého návrhu. 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:   za           10  

                                                                                                                                     proti    0 

RNDr.Hamranová                       zdržal sa hlasovania   1 

 

- Základná škola s materskou školou ÁF s VJM, Ul. športová 7, Hurbanovo 

Uznesenie č. 276/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s c h v a ľ u j e  
II. zmenu rozpočtu  Základnej školy s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím 

jazykom maďarským – Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda, Ul. športová č.7, Hurbanovo 

na rok 2016 podľa predloženého návrhu. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:   za           11  

                                                                                                                                     proti    0 

                         zdržal sa hlasovania   0 
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- Základná umelecká škola, Komárňanská 116, Hurbanovo 

Uznesenie č. 277/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s c h v a ľ u j e  

I. zmenu rozpočtu Základnej umeleckej školy – Művészeti Alapiskola Hurbanovo, so 

sídlom na ulici Komárňanská 116, Hurbanovo na rok 2016 podľa predloženého návrhu. 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:   za           11  

                                                                                                                                     proti    0 

                         zdržal sa hlasovania   0 

 

- Materská škola, Nový diel č. 50, Hurbanovo 

Uznesenie č. 278/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s c h v a ľ u j e  
I. zmenu rozpočtu Materskej školy Hurbanovo, so sídlom na ulici Nový diel 50, 

Hurbanovo na rok 2016 podľa predloženého návrhu. 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:   za           11  

                                                                                                                                     proti    0 

                         zdržal sa hlasovania   0 

 

 

- Mestské zdravotné stredisko, Komárňanská 104, Hurbanovo 

Uznesenie č. 279/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s c h v a ľ u j e  
I. zmenu rozpočtu Mestského zdravotného strediska Hurbanovo, so sídlom Komárňanská 

104, Hurbanovo na rok 2016 podľa predloženého návrhu. 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:   za           11  

                                                                                                                                     proti    0 

                         zdržal sa hlasovania   0 

 

 

- Návrh II. zmeny rozpočtu mesta na rok 2016 

Predložený návrh zmeny rozpočtu mesta obsahuje navýšenie príjmovej aj 

výdavkovej časti rozpočtu o získané účelové prostriedky formou dotácií, grantov, resp. 

ďalších zdrojov  a ich použitie. Významné navýšenie príjmovej časti rozpočtu predstavujú 

zvýšené príjmy z podielových daní, ktorých použitie sa navrhuje:  

- na vypracovanie projektových dokumentácií, 

- na opravu chodníkov na území mesta, 
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- na zvýšené platy pedagogických zamestnancov v oblasti originálnych kompetencií od  

1. 9. 2016 v zmysle platných právnych predpisov, 

- na údržbu bytového fondu, 

- na spolufinancovanie úspešných projektov realizovaných cez Pons Danubii, s. r. o., 

- na vypracovanie geometrických plánov, 

- na zvýšenie mzdových výdavkov v oblasti opatrovateľskej služby a pod. 

Všetky navrhované zmeny príjmových aj výdavkových položiek sú uvedené 

v tabuľkovej časti úpravy rozpočtu. Rozpočet po zapracovaní všetkých zmien zostane 

naďalej vyrovnaný, pričom celková výška príjmov a výdavkov predstavuje 6 376 455 €. 

 

Otázky ohľadne návrhu II. zmeny rozpočtu mesta mal poslanec Bc. Tomaščin. Vytkol 

navýšenie mzdových prostriedkov mestskej polície. Navrhol v položke – Interné služby –

Projekty z 20 000 € stiahnuť 5 000 € a rozdeliť 3 000 € pre kultúrne a spol. organizácie 

a 2 000 € pre športové organizácie.  

Pán poslanec Bc. Tomaščin požiadal o hlasovanie s pozmeňujúcim návrhom. 

 

Poslanec Zoltán Ondrušek pripomienkoval v príjmovej časti návrhu rozpočtu mesta – 

Správne poplatky. Požiadal zvlášť uviesť položku za odpredaj pozemkov. Ďalej, mal 

rôzne otázky v navýšenej výdavkovej stránke rozpočtu. Zdôraznil nutnosť zvýšenia 

rozpočtu o 10 000 € na údržbu miestnych komunikácií a chodníkov v meste.  

Pán poslanec Ondrušek tiež požiadal o hlasovanie s pozmeňujúcim návrhom. 

 

Ďalšie otázky k II. zmene rozpočtu mesta mal aj Mgr. Závodský. 

Primátorka mesta, Mgr. Basternáková poprosila pána poslanca Bc. Tomaščina, aby 

predložil uznesenie s pozmeňujúcim návrhom. 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s ú h l a s í  

so znížením v rozpočtovej položky v programe 3, rozpočtovej položky 716 – pod názvom 

Projekty, z 20 000 € na 15 000 € a presun takto znížených financií na navýšenie 

rozpočtovej položky v programe 11, rozpočtová položka 640 - Dotácie spoločenským 

organizáciám vo výške 3 000 € a navýšenie rozpočtu o 2 000 € v programe 10, rozpočtová 

položka 640 - Dotácia na športovú činnosť. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 

Ing.Lovász, RNDr.Hamranová, Bc.Tomaščin   za             3  

Ing.Hegyi, Ing.Gróf, Pollák                                                                                         proti    3 

Radošická, Ondrušek Z., Ondrusek P., Žigová, Mgr.Závodský        zdržal sa hlasovania   5 

 

Tento návrh na uznesenie poslancami MsZ nebol prijatý. 
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Pozmeňujúci návrh pána poslanca Zoltána Ondrušeka:  

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  

s ú h l a s í 

z rozpočtovej položky 716 – Projekty stiahnuť sumu 10 000 € a túto sumu preložiť na 

položku č. 7.1, 630 – Oprava miestnych komunikácií – Všeobecný materiál a údržba, čím 

sa upravuje rozpočet z 12 000 € na 22 000 €. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 

Ing.Lovász, RNDr.Hamranová, Bc.Tomaščin, Mgr.Závodský, Ondrušek Z.   za             5  

Ing.Hegyi,                                                                                                                    proti    1 

Radošická, Ing.Gróf, Ondrusek P., Žigová, Pollák                                                 zdržal sa hlasovania   5 

 

Tento návrh na uznesenie poslancami MsZ nebol prijatý. 

 

Uznesenie č. 280/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s c h v a ľ u j e  

II. zmenu rozpočtu mesta na rok 2016 podľa predloženého návrhu. Celková výška 

rozpočtovaných príjmov aj výdavkov po zapracovaní všetkých úprav je: 6 376 455 €. 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 

Bc.Tomaščin, Ing.Gróf, Ing.Hegyi, Radošická, Žigová, Pollák    za             6  

    proti    0 

Ondrusek P., Ondrušek Z., RNDr.Hamranová, Mgr.Závodský, Ing.Lovász               zdržal sa hlasovania   5 

 

 

K bodu 6  

Návrh na zloženie inventarizačných komisií pre riadnu ročnú inventarizáciu majetku   

mesta 

Materiál predložila Ing. Rechtorisová, vedúca ekonomického oddelenia. Písomná správa 

tvorí prílohu zápisnice. 

V súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 

a Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo, dielčie 

inventarizačné komisie spracujú návrhy na vyradenie majetku mesta, vykonajú riadnu 

ročnú inventarizáciu majetku na jednotlivých pracoviskách k 31. 12. 2016 a odovzdajú 

ústrednej inventarizačnej komisii najneskôr do 20. 1. 2017 inventúrne súpisy spracované 

v súlade s § 30 zákona o účtovníctve, podpísané členmi inventarizačnej komisie. 

Uznesenie č. 281/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s c h v a ľ u j e  
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1. ústrednú inventarizačnú komisiu, v súlade s predloženým návrhom. 

u k l a d á  

1.1. Dielčim inventarizačným komisiám:  a) spracovať návrhy na vyradenie majetku mesta 

a odovzdať ich najneskôr do 15. 10. 2016 ústrednej inventarizačnej komisii,  

b) vykonať riadnu ročnú inventarizáciu majetku k 31. 12. 2016 v súlade so zákonom o 

účtovníctve a spracované materiály odovzdať ústrednej inventarizačnej komisii do 

20.1.2017; 

Z: Predseda komisie 

T: 31. 12. 2016 

2.2. Ústrednej inventarizačnej komisii:  Predložiť mestskému zastupiteľstvu správu o 

ročnej inventarizácii vykonanej k 31. 12. 2016 v rámci záverečného účtu mesta. 

Z: Predseda komisie 

T: 31. 12. 2016 

s c h v a ľ u j e  
2. dielčie inventarizačné komisie  

v súlade s predloženým návrhom. 

 

Poslanec Ing. Gróf opustil miestnosť. 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:   za           10  

                                                                                                                                     proti    0 

                         zdržal sa hlasovania   0 

Do miestnosti sa vrátil Ing. Gróf. 

Primátorka mesta poprosila poslancov MZ, aby materiál – Zmena územného plánu Mesta 

Hurbanovo bol prerokovaný ako prvý bod v bode rôzne, vzhľadom na prítomnosť 

žiadateľov, s čim poslanci jednohlasne súhlasili. 

 

K bodu 7 – R ô z n e 

a) Zmena územného plánu Mesta Hurbanovo 

Materiál predložil Mgr. Hulko, vedúci oddelenia regionálneho rozvoja. Písomná správa 

tvorí prílohu zápisnice. 

Dňa 31. augusta 2016 bola na  Mesto Hurbanovo doručená žiadosť pána Jozefa 

Kalianka, bytom Pavlov Dvor o zmenu územného plánu mesta Hurbanovo. Zmena sa týka 

rozšírenia územia s funkciou – plochy bývania v rodinných domoch v mestskej časti 

Pavlov Dvor. Podľa zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, §§ 30, 31 orgán územného plánovania, 

ktorý obstaral územnoplánovaciu dokumentáciu, sústavne sleduje, či sa nezmenili 

územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na základe ktorých bola  

navrhnutá koncepcia organizácie územia. Ak dôjde k zmene predpokladov, alebo je 

potrebné umiestniť verejnoprospešné stavby, alebo je potrebné jej zosúladenie so 

záväznou časťou nadradenej územnoplánovacej dokumentácie, orgán územného 

plánovania obstará doplnok alebo zmenu územnoplánovacej dokumentácie. Obec a 

samosprávny kraj sú povinné pravidelne, najmenej však raz za štyri roky, preskúmať 

schválený územný plán, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky alebo či netreba 
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obstarať nový územný plán. Zmeny alebo doplnky záväznej dokumentácie schvaľuje 

orgán, ktorý schválil pôvodnú územnoplánovaciu dokumentáciu. Uznesením č. 134/2015 – 

MZ z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove konaného dňa 29. 10. 2015 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove súhlasilo s vypracovaním Zmien a doplnkov 

Územného plánu mesta Hurbanovo, ktorý sa v súčasnosti finalizuje a pravdepodobne bude 

predložený na schválenie koncom roka 2016. Úhradu nákladov na túto zmenu platia 

žiadatelia. Mestský úrad navrhuje vyzvať obyvateľstvo mesta a organizácie sídliace na 

území mesta na zaslanie návrhov a pripomienok k Územnému plánu mesta Hurbanovo. 

Predmetná výzva by bola zverejnená na úradnej tabuli mesta Hurbanovo do 31. októbra 

2016. Následne všetky pripomienky a návrhy budú preskúmané komisiami pri mestskom 

zastupiteľstve a spracovateľom dokumentácie. Kompletné návrhy na prípadnú zmenu 

územného plánu sa predložia na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove.        

 

Uznesenie č. 282/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s ú h l a s í  

s výzvou na preskúmanie aktuálnosti Územného plánu mesta Hurbanovo. 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:   za           11  

                                                                                                                                     proti    0 

                         zdržal sa hlasovania   0 

 

b) Analýza výkonu služby na MsP Hurbanovo 

Materiál predložil Róbert Major, poverený náčelník MsP. Písomná správa tvorí prílohu 

zápisnice. 

 Analýza dopadu zníženia stavu zamestnancov Mestskej polície v Hurbanove z 13 

zamestnancov na 8 zamestnancov bola vypracovaná a predložená na prerokovanie 

v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva č. 266/2016 - MZ. 

Aby mohla byť prevedená analýza výkonu služby MsP objektívne, je potrebné 

uviesť všetky činnosti doteraz vykonávané na MsP s počtom 12 + 1 príslušníkov. MsP 

Hurbanovo od 18.05.2015 v rámci skvalitnenia výkonu služby v meste Hurbanovo v 

záujme občanov mesta vykonávala nasledovnú činnosť: Výkon služby na MsP sa 

prispôsobil potrebám obyvateľov mesta Hurbanovo a zameral sa na prevenciu, ktorá je 

jednou 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 ( v našom prípade 12+1 

príslušníkov). 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 v počte 2 + 1 dennej ako aj nočnej pracovnej 

zmeny . 

Na základe vyššie uvedených bodov výkonu služby sa dosiahlo skvalitnenie výkonu 

služby a zvýšila sa kvalitatívna úroveň vo všetkých oblastiach verejného poriadku, 

dopravy ako aj zlepšenie spoločného bývania s neprispôsobivými občanmi na území 
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mesta. Pre vyššie spomínaný výkon služby je nutné zachovanie počtu príslušníkov na MsP 

Hurbanovo t. j. 12+1. Dôvody : - služba vo dvojici a veliteľ zmeny – vzájomná ochrana 

istenia pri zásahoch, dosvedčenie situácie v prípade konania, zabezpečenia rôznych 

mimoriadnych situácii, ktoré môžu vzniknúť počas služby (riadenie dopravy, požiar, 

dopravná nehoda, vlámanie a násilie rôzneho druhu a pod.) Veliteľ zmeny prijíma 

oznámenia o vzniknutých priestupkoch , rieši a riadi výkon služby hliadky v neprítomnosti 

náčelníka MsP. - pri vyberaní dovoleniek a náhradného voľna, prípade počas PN (práce 

neschopnosť) príslušníkmi MsP pri nižšom stave nie je možne zabezpečiť plnohodnotný 

výkon služby a takýmto konaním sa ohrozuje bezpečnosť obyvateľov mesta . V prípade 

zníženia počtu príslušníkov nebude možné uviesť do praxe ani preventívne programy 

určené pre ZŠ v meste ako ani vykonávať prácu „Operatívnej skupiny“, čo sa odzrkadlí na 

prístupe mládeže k svojmu okoliu ako aj pri podávaní alkoholických nápojov osobám 

mladším ako 18 rokov a následne k možnému agresívnemu chovaniu voči s možnými 

následkami. Následky zníženia počtu príslušníkov bude mať veľké a časom aj možno 

neočakávane následky vzhľadom na súčasnú situáciu z pohľadu zvyšovania kriminality 

všeobecne. Presvedčenie , že mesto Hurbanovo je mimo diania vecí, ktoré sa momentálne 

dejú vo svete a majú dá sa povedať katastrofálne rozmery, je jeden veľký omyl a v tomto 

období znižovanie stavu príslušníkov je veľká chyba. Vyššie vymenovanú činnosť výkonu 

služby pri znížení počtu príslušníkov nie je možné vykonávať profesionálne a na patričnej 

úrovni. Dôvodom vyhotovenia tejto analýzy je zvážiť zníženie počtu príslušníkov o 5 

príslušníkov, čo by znamenalo zaťažiť rozpočet MsP cca 30 000 eurami, ktoré by bolo 

potrebné vyplatiť odchádzajúcim príslušníkom MsP. 

 

K uvedenej téme sa vyjadril príslušník MsP, Jozef Daráž. 

Primátorka mesta vyžiadala od mjr. Mgr. Zoltána Gúgha, riaditeľa  OO PZ Hurbanovo 

stanovisko k počtu zamestnancov MsP, s čím oboznámila prítomných. 

Komisia Verejného poriadku a dopravy pri MsZ Hurbanovo zastáva názor, že je potrebné 

zabezpečiť činnosť MsP avšak s dôrazom na maximálnu efektívnosť. 

 

Uznesenie č. 283/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

b e r i e  n a  v e d o m i e  
analýzu výkonu služby MsP Hurbanovo. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:   za           10 

                                                                                                                                     proti    0 

Ondrusek P.,             zdržal sa hlasovania   1 

 

c) Žiadosť o prenájom priestorov – Lens, s.r.o. Hurbanovo 

Materiál predložila Ing. Ildikó Pavlíková, riaditeľka MsZS. Písomná správa tvorí prílohu 

zápisnice. 

Spoločnosť Lens, s.r.o. Východná č. 9, 947 01 Hurbanovo IČO 36523631, zapísaná 

v OR OS Nitra, oddiel sro, vložka č.10588/N v zastúpení konateľky MUDr. Oľgy 
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Homolovej podala žiadosť dňa 27.07.2016 o prenájom tých istých priestorov v Mestskom 

zdravotnom stredisku /ďalej len M s Z S/ na ul. Komárňanskej 106 v Hurbanove za 

účelom prevádzkovania očnej ambulancie a očnej optiky , ktoré si prenajíma v súčasnosti 

na základe nájomnej zmluvy uzatvorenej dňa 31.10.2011 na dobu od 01.11.2011 do 

31.10.2016. Jedná sa o nebytové priestory, zapísané na LV č.2376, parc.106-zdravotné 

stredisko v k. ú. Hurbanovo o ploche 44,30 m2/očná ambulancia/ a 40,00 m2 /očná 

optika/. Nájomnú zmluvu žiada uzatvoriť od 01.11.2016. Zákon č.138/91 Zb. v platnom 

znení v § 9a,ods.9c /pripúšťa prenajať majetok mesta bez verejnej súťaže alebo 

dobrovoľnej dražby ,a to v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých mestské 

zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského 

zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 284/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

k o n š t a t u j e 

že prenájom priestorov v Mestskom zdravotnom stredisku Hurbanovo  pre Lens, s.r.o. 

Východná č.9,947 01 Hurbanovo,  pre účely prenájmu očnej ambulancie a očnej optiky - 

nebytový priestor zapísaný na LV č. 2376, parc. č. 106 - zdravotné stredisko v  

k. ú. Hurbanovo o ploche 44,30 m2 a 40 m2 podľa Zásad hospodárenia a nakladania s 

majetkom mesta Hurbanovo príloha č.1. je prípad hodný osobitného zreteľa. Cena za 

prenájom nebytových priestorov v EUR/m2/rok: očná ambulancia vo vedľajšej budove 

súp. č. 261 na parc. č. 106, výška prenájmu zdravotníckych zariadení - 1. kategória 24,90 

Eur/m2/rok očná optika vo vedľajšej budove súp. č. 261 na parc. č. 106, výška prenájmu 

zdravotníckych zariadení – 2. kategória 33,20 Eur/m2/rok. 

o d ô v o d ň u j e 

prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne: Spoločnosť Lens, s.r.o. poskytuje zdravotnú 

starostlivosť v oftalmológii pre občanov Hurbanova a priľahlých obcí už od roku 1997 

kvalitne, dostupne. Spoločnosť investovala doteraz na rekonštrukciu prenajatých 

priestorov vlastné finančné prostriedky bez zohľadnenia v nájomnom. 

s c h v a ľ u j e 

zverejnenie svojho zámeru prenajať priestory v budove Mestského zdravotného strediska 

Hurbanovo   - nebytový priestor zapísaný na LV č. 2376 parc. č. 106 - zdravotné stredisko 

v k. ú. Hurbanovo súpisné číslo 261 pre Lens, s.r.o. na účely očnej ambulancie za 24,90 

Eur/m2/rok a očnej optiky za 33,20 Eur/m2/rok za obdobie 5 kalendárnych rokov, a to 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 po dobu 15 dní pred schvaľovaním tohto nájmu mestským zastupiteľstvom. 
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Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:   za           11  

                                                                                                                                     proti    0 

                         zdržal sa hlasovania   0 

 

d) Návrh správy z administratívnej finančnej kontroly 

Materiál predložil Ing. Koloman Cserge, hlavný kontrolór mesta. Písomná správa tvorí 

prílohu zápisnice. 

Na základe § 20 ods. 5 písm. a) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a 

audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe Plánu kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra mesta Hurbanovo na I. polrok 2016, schváleného uznesením 9. 

zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 172/2015-MZ zo dňa 10.12.2015 Ing. 

Cserge vykonal kontrolu povinnej osoby: Mestský úrad v Hurbanove Komárňanská č.91, 

947 01 Hurbanovo, IČO: 306452  

Kontrolované obdobie: rok 2016, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia 

kontrolovanej skutočnosti aj predchádzajúce obdobie. Cieľom kontroly bolo:  

1. Overiť dodržiavania zákonov a všeobecných platných právnych predpisov na úseku 

dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorých predpisov.  

2. Overiť objektívny stav kontrolovaných skutočnosti a ich súlad so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi a vnútornými aktmi riadenia so zameraním na dodržiavanie 

všeobecne záväzných právnych predpisov. 3. Zistiť, ako sú u povinnej osoby dodržiavané 

príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich 

kontrolovanú oblasť, konkrétne: - dodržiavanie zákonných lehôt pri povinne 

zverejňovaných informáciách - zachovávanie zákonom stanoveného spôsobu, rozsahu a 

obsahu povinne zverejňovaných informácií.  

Kontrola bola vykonaná v priestoroch povinnej osoby v čase od 09.05.2016 do 

22.07.2016. Kontrola bola vykonaná na základe nasledovných predpisov: 1. zákon č. 

357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 2. 

zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 3. vyhláška MF SR č. 481/2000 Z. z. o 

podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií, 4. výnos MF SR č. 55/2014 

Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. 

Najviac povinností z hľadiska zverejňovania údajov týkajúcich sa obce ukladá obci zákon 

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 

Podľa tohto zákona musí obec zverejňovať široké spektrum informácií: od základných o 

svojom zriadení, právomociach a popisu organizačnej štruktúry, cez prehľad právnych 

predpisov podľa ktorých obec koná a rozhoduje, až po sadzobník správnych poplatkov. 

Podobne ako NR SR musí obecné zastupiteľstvo zverejňovať termíny svojich schôdzí, 

údaje o dochádzke poslancov atď., či prijaté VZN a uznesenia. Povinnosť vyvesenia VZN 

na tabuli obce však ukladá aj zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. Okrem zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 

informáciám a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

upravujú zverejňovanie a oznamovanie niektorých údajov na úradnej tabuli obce aj ďalšie 
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špeciálne predpisy. Sú to Strana 2 z 6 právne predpisy, podľa ktorých obec vyvesí na 

úradnej tabuli rozhodnutia alebo oznámenia vydané inými orgánmi. Okrem toho obec v 

konaniach uskutočňovaných podľa zákona č. 71/1967 Zb. – správny poriadok, doručuje 

účastníkom konania, ktorí obci nie sú známi, alebo pobyt ktorých nie je obci známy, alebo 

to stanovuje osobitný predpis (stavebný zákon) oznámenia o začatí konania, či rozhodnutie 

verejnou vyhláškou.  

Kontrolné zistenia: Mesto Hurbanovo je povinnou osobou podľa § 2 ods. 1 zákon č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

Oprávnený orgán odporúča: - zverejňovať všetky povinné informácie aj v jazyku 

národnostných menšín, - vydať smernicu ktorou sa upravuje postup pri zverejňovaní 

informácií na úradnej tabuli a na webovom sídle Mesta Hurbanovo, - prijať v zmysle § 21 

ods. 3 písm. d) zákona o finančnej kontrole opatrenia na nápravu nedostatkov uvedených v 

návrhu správy v zmysle vyššie uvedených kontrolných zistení, odstrániť príčiny ich 

vzniku v lehote do 31. 12. 2016, - predložiť v zmysle § 21 ods. 3 písm. e) zákona o 

finančnej kontrole oprávnenej osobe písomný zoznam splnených opatrení prijatých na 

nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku v lehote do 31. 12. 2016. 

 

Uznesenie č. 285/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

b e r i e  n a  v e d o m i e  
Informatívnu správu z administratívnej finančnej kontroly dodržiavania zákonov a 

všeobecne platných právnych predpisov na úseku dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z.  

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov na MÚ v Hurbanove. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:   za           11  

                                                                                                                                     proti    0 

                         zdržal sa hlasovania   0 

 

e) Informatívna správa o pripravovaných projektoch 

Materiál predložil Mgr. Hulko, vedúci odd. regionálneho rozvoja. Písomná správa tvorí 

prílohu zápisnice. 

Úrad vlády Maďarska ako Riadiaci orgán Programu Interreg V-A Slovenská 

republika – Maďarsko v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

SR vyhlásili výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci 

prioritných osí:PO1 Príroda a kultúra; PO2 Posilnenie cezhraničnej mobility a PO4 

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej 

oblasti. Európske zoskupenie územnej spolupráce Pons Danubii a 8 samospráv pripravuje 

v súčasnosti podávať 2 projekty o NFP. 1. Projekt riešenia cyklistickej dopravy – projekt 

bude pozostávať z výstavby cyklotrás : - Komárno – prepojenie Dunaj, Váh - úsek 

Komárno-Hurbanovo - Doplňujúca infraštruktúra cyklistickej dopravy Projektová 

dokumentácia cyklotrasy Komárno-Hurbanovo bola vyhotovená z NFP. Celá trasa je 
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rozdelená do 3 stavebných objektov SO 01 Komárno - Lándor; SO 02 Lándor - Martove a 

SO 03 Martovce-Hurbanovo. Cyklotrasa bude vedená z časti po existujúcich spevnených 

plochách a z časti na pobrežnom pozemku ochranných hrádzí tokov Stará Nitra a Stará 

Žitava. Plánovaná cyklotrasa bude napojená na cyklotrasu Eurovelo 6. Celková dĺžka trasy 

je 17,845 km. Predpokladaný rozpočet bude činiť 3 mil. EUR. Spoluúčasť je vo výške 5 % 

celkových nákladov adekvátne na jednotlivé obce.  

2. Projekt zvýšenia turistickej atraktívnosti daných území bude pozostávať s výstavby 

detských parkov v jednotlivých mestách po vzore významnej kultúrnej pamiatky alebo 

pamätihodnosti typickej pre dané mesto. Mesto Hurbanovo ponúklo ako vzor historický 

objekt hvezdárne, podľa ktorého bude v jednom z maďarských miest vybudovaný detský 

park. V Hurbanove bude na sídlisku stred pravdepodobne vybudovaná replika banskej 

ťažby typická pre obec Kisbér. Predpokladaný rozpočet bude činiť cca 2,5 mil. EUR. 

Spoluúčasť je vo výške 5 % adekvátne na jednotlivé obce. Zároveň Mesto Hurbanovo 

pracuje aj na prípravách ďalších projektov v zmysle PHSR 2014-2020 a programového 

obdobia 2014 - 2020. 

 

Uznesenie č. 286/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

b e r i e  n a  v e d o m i e  
informatívnu správu  o pripravovaných projektoch cez Program Interreg V-A Slovenská 

republika – Maďarsko. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:   za           11  

                                                                                                                                     proti    0 

                         zdržal sa hlasovania   0 

 

f)  Súhlas s prenájmom priestorov – Bratská Jednota Baptistov Hurbanovo 

Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 

zápisnice. 

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 233/2016-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 Bratskú 

Jednotu Baptistov, cirkevný zbor Hurbanovo, so sídlom Novozámocká 58, Hurbanovo 

podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona o majetku obcí v platnom znení. Výmera priestorov je 

140,50 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. 287/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s ú h l a s í  
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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 Bratskú Jednotu Baptistov, cirkevný zbor Hurbanovo, so sídlom 

Novozámocká 58, Hurbanovo, podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona o majetku obcí v 

platnom znení. Výmera priestorov je 140,50 m2. Nebytové priestory sa budú prenajímať 

za účelom pôsobenia DEPO klubu pre deti a mládež. Výška nájomného sa stanovuje vo 

výške 1,00 € ročne na obdobie 5 rokov.  

Nájomná zmluva sa uzatvára na obdobie od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2021. 

 

Poslankyňa RNDr. Hamranová opustila miestnosť. 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:   za           10  

                                                                                                                                     proti    0 

                         zdržal sa hlasovania   0 

Do miestnosti sa vrátila RNDr. Hamranová. 

 

g) Súhlas s odpredajom pozemku – Mgr. Štefan Labaš a Mgr. Martina Verešová 

Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 

zápisnice. 

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 255/2016 - MZ zo dňa 16. 6. 

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 834 m2, ktorý bol oddelený geometrickým plánom č. 42/2016 zo dňa 25. 5. 2016 

do vlastníctva Mgr. Štefana Labaša a Mgr. Martiny Verešovej, obaja bytom Nový Diel 53, 

947 01 Hurbanovo podľa § 9a, ods. 8. písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 

platnom znení za kúpnu cenu vo výške 9,00 €/m2, v zmysle Zásad hospodárenia a 

nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo, t. j. celkom: 7 506,00 €. 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. 

 

Uznesenie č. 288/2016-MZ 

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 834 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: 7 506,00 € podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 

platnom znení. Poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradia nadobúdatelia. 
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Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:   za           11  

                                                                                                                                     proti    0 

                         zdržal sa hlasovania   0 

 

h) Súhlas s vyhotovením darovacej zmluvy Rekunst, s.r.o. 

Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 

zápisnice. 

Na základe vzájomnej dohody medzi spoločnosťou REKUNST, s.r.o., so sídlom 

Pavlov Dvor 9, 946 54 Hurbanovo, IČO: 36553719, zastúpená konateľom Jozefom 

Kajanom a Mestom Hurbanovo, so sídlom Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo, IČO: 

00306452, zastúpené primátorkou Mgr. Ildikó Basternákovou podávame návrh na 

nasledovné uznesenie: 

 

Poslanec Bc. Tomaščin opustil miestnosť. 

 

Uznesenie č. 289/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s ú h l a s í  
v súlade s § 9, ods. 2, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení s 

uzatvorením darovacej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v k. ú. 

Bohatá vedených v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade v Komárne, Katastrálny 

odbor na liste vlastníctva č. 3063, a to pozemku, parcela registra „C“ č. 3698/2 – zastavané 

plochy o výmere 240 m2, parcela registra „C“ č. 3698/3 – ostatné plochy o výmere 72 m2, 

parcela registra „C“ č. 3702/2 – zastavané plochy o výmere 114 m2 a parcela registra „C“ 

č. 3702/3 – ostatné plochy o výmere 80 m2 z vlastníctva spoločnosti REKUNST, s.r.o., so 

sídlom Pavlov Dvor 9, 947 01 Hurbanovo do vlastníctva Mesta Hurbanovo. Pozemky 

parcelného čísla 3698/2, 3698/3, 3702/2 a 3702/3 boli oddelené geometrickým plánom č. 

19/2016 zo dňa 8. 4. 2016. Poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí Mesto 

Hurbanovo. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:   za           10  

                                                                                                                                     proti    0 

                         zdržal sa hlasovania   0 

Do miestnosti sa vrátil Bc. Tomaščin. 

 

i.) Žiadosť o rekonštrukciu skladu a pridelenia pozemku pre výbeh OZ Veselá labka 

Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 

zápisnice. 

Dňa 14. 9. 2016 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť Občianskeho združenia 

Veselá labka, so sídlom Pribetská 5, 947 03 Hurbanovo – Bohatá, zastúpená predsedom 

MVDr. Mariánom Ostružlíkom ohľadom rekonštrukcie skladu a pridelenia pozemku pre 

výbeh. OZ Veselá labka požiadala o povolenie rekonštrukcie budovy skladu karanténnej 
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stanice v Hurbanove na ul. 1. Mája, ktorá sa nachádza na parcele registra „C“ č. 2525/7 – 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m2, súpisného čísla 3875. Rekonštrukcia budovy 

skladu by pozostávala z nasledovných úkonov: - namiesto okna by boli vložené vchodové 

dvere - namiesto vchodových dverí by bolo vložené okno - prepojenie dvoch miestností 

(vnútorné dvere) - úprava stien (vyrovnanie a maľovka) - úprava podlahy (vyrovnanie, 

dlažba) Náklady na uvedenú rekonštrukciu hradí OZ Veselá labka z vlastných zdrojov. OZ 

Veselá labka ďalej požiadala mesto Hurbanovo o pridelenie pozemku pre výbeh. Jedná sa 

o predĺženie pozemku parcely registra „C“ č. 2525/6 o 221 m2. Táto časť pozemku by sa 

odčlenila od pozemku parcely registra „C“ č. 2525/4, a to postavením oplotenia medzi 

spomínanými pozemkami. 

 

Uznesenie č. 290/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

povoľuje 

vykonanie rekonštrukcie budovy skladu karanténnej stanice v Hurbanove na ul. 1. Mája, 

ktorá sa nachádza na parcele registra „C“ č. 2525/7 – zastavané plochy a nádvoria o 

výmere  

26 m2, súpisného čísla 3875, a to:  

- namiesto okna by boli vložené vchodové dvere  

- namiesto vchodových dverí by bolo vložené okno  

- prepojenie dvoch miestností (vnútorné dvere)  

- úprava stien (vyrovnanie a maľovka)  

- úprava podlahy (vyrovnanie, dlažba)  

s tým, že náklady na uvedenú rekonštrukciu hradí OZ Veselá labka z vlastných zdrojov 

s ú h l a s í  
s vyhotovením Dodatku k Zmluve o prenájme pozemku na dočasné užívanie č. 

NEH_075/2015 zo dňa 27. 7. 2015  ohľadom vykonaním zmeny v Čl. 2 (Predmet 

nájomnej zmluvy), predmetnej nájomnej zmluvy s tým, že parcela registra „C“ č. 2525/6  -  

zastavané plochy a nádvoria o výmere 405 m2 sa predĺži o 221 m2 pozemku pre výbeh, 

ktorá časť bude od susediaceho pozemku parcely registra „C“ č. 2525/4 odčlenená 

postavením oplotenia, pre Občianske združenie Veselá labka, so sídlom Pribetská 5, 947 

03 Hurbanovo – Bohatá, zastúpená predsedom MVDr. Mariánom Ostružlíkom. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:   za           11  

                                                                                                                                     proti    0 

                         zdržal sa hlasovania   0 

 

 

j) Žiadosť o predĺženie nájmu – Renáta Bilková 

Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 

zápisnice. 

Dňa 2. 8. 2016 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť od pani Renáty Bilkovej, 

bytom Sládkovičova 22/3, 947 01 Hurbanovo ohľadom prenájmu časti pozemku, z parcely 
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registra „C“ č. 1446/12 – ostatná plocha o celkovej výmere 1 233 m2., v k. ú. Bohatá 

vedeného na LV č. 907. Predmetom žiadosti je prenájom časti z vyššie uvedeného 

pozemku o výmere 102 m2 pod dočasnou stavbou predajne na sídlisku Vinohrady, kde 

žiadateľka prevádzkuje obchod s potravinami. S nájmom uvedeného pozemku súhlasilo 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove dňa 5. 5. 2011 uznesením č. 78/2011 na dobu 5 

rokov. Cena nájmu bola stanovená vo výške 8,30 €/m2 za rok. Žiadateľka zároveň 

požiadala o zníženie nájomného na 5,00 €/m2 za rok z dôvodu klesnutia tržieb z predaja. 

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 

prevádzkuje predajňu potravín vo frekventovanej lokalite na ulici Sládkovičova od roku 

2011, 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. 291/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

k o n š t a t u j e  
že prenájom časti pozemku, parcely registra „C“ č. 1446/12 – ostatná plocha, v k. ú . 

Bohatá, vedeného na LV č. 907 o výmere 102 m2 pre pani Renátu Bilkovú, bytom 

Sládkovičova 22/3, 947 01 Hurbanovo je prípad hodný osobitného zreteľa. 

o d ô v o d ň u j e  
prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne: Pani Renáta Bilková prevádzkuje na 

žiadanom pozemku predajňu s potravinami od roku 2011. Predajňa je v obľúbenej a 

frekventovanej lokalite Hurbanova. Žiadateľka má naďalej záujem potraviny 

prevádzkovať, tak ako to bolo doteraz. 

s c h v a ľ u j e  
zverejnenie svojho zámeru prenajať časť pozemku, parcely registra „C“ č. 1446/12 – 

ostatná plocha, v k. ú . Bohatá, vedeného na LV č. 907 o výmere 102 m2 pre pani Renátu 

Bilkovú, bytom Sládkovičova 22/3 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 vo výške 5,00 €/m2/rok, t. j. nájomné 

spolu: 510,00 € ročne. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:   za           10  

                                                                                                                                     proti    0 

Ing.Hegyi             zdržal sa hlasovania   1 
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k) Žiadosť o prenájom pozemku SvitCom, s.r.o. 

Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 

zápisnice. 

Dňa 31. 8. 2016 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť spoločnosti SvitCom, 

s.r.o., so sídlom Hroznová 2593/6, 947 03 Hurbanovo - Bohatá, IČO: 36654493, zastúpená 

konateľom pánom Ladislavom Svitačom ohľadom prenájmu pozemku nachádzajúceho sa 

v priemyselnom parku Hurbanovo. Jedná sa o pozemok v k. ú. Bohatá, zapísaný na LV č. 

2869, a to parcela registra "C" č. 3580 - ostatné plochy o výmere 5 035 m2.  

Zámer žiadateľa o predmetný pozemok je vybudovanie výroby na spracovanie 

korenín, liečivých rastlín - veľkosklad, vzorková predajňa, ďalej sušiareň zeleniny, ovocia 

a liečivých rastlín. Časový plán tejto výstavby je 1 rok od uzatvorenia nájomnej zmluvy. 

Po uskutočnení zámeru žiadateľa bude predpoklad vytvorenia 10 pracovných miest. 

Žiadateľ nevylučuje ani ďalšie rozširovanie, ktoré bude závislé od podmienok na trhu a: s 

tým súvisiacej ekonomickej situácie. Žiadateľ zároveň žiada prenajať vyššie uvedený 

pozemok so zakotvením predkupného práva s poukazom na jeho plánovanú investíciu do 

výstavby nehnuteľnosti skladu. 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 je zámer žiadateľa jedinečný a výhodný, 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. 292/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

k o n š t a t u j e  

že prenájom pozemku v k. ú. Bohatá, zapísaný na LV č. 2869, a to parcela registra "C" č. 

3580 - ostatné plochy o výmere 5 035 m2 pre spoločnosť SvitCom, s.r.o., so sídlom 

Hroznová 2593/6,94703 Hurbanovo - Bohatá, IČO: 36654493, zastúpená konateľom 

pánom Ladislavom Svitačom je prípad hodný osobitného zreteľa. 

o d ô v o d ň u j e  
prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne: Žiadateľ plánuje na predmetnom pozemku 

vybudovať vybudovanie výroby na  pracovanie korenín, liečivých rastlín - veľkosklad, 

vzorková predajňa, ďalej sušiareň zeleniny, ovocia a liečivých rastlín. 

s c h v a ľ u j e  
zverejnenie svojho zámeru prenajať pozemok, s možnosťou predkupného práva pozemku 

v k. ú. Bohatá, zapísaný na LV č. 2869, a to parcela registra "C" č. 3580 - ostatné plochy o 

výmere 5 035 m2 pre spoločnosť SvitCom, s.r.o., so sídlom Hroznová 2593/6, 947 03 

Hurbanovo - Bohatá, IČO: 36654493, zastúpená konateľom Ladislavom Svitačom z 

dôvodu osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o 
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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 

0,116 €/m2/rok, t. j. cena nájmu celkom: 584,06 € ročne. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:   za           11  

                                                                                                                                     proti    0 

                         zdržal sa hlasovania   0 

 

l) Žiadosť o udelenie súhlasu k vypracovaniu ponuky na odkúpenie nehnuteľnosti vo 

vlastníctve Mesta Hurbanovo 

Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 

zápisnice. 

Mesto Hurbanovo sa stalo vlastníkom niekoľkých nehnuteľností na základe kúpnej 

zmluvy medzi Heineken Slovensko, a. s. a Mestom Hurbanovo v k. ú. Bohatá – ul. 

Pivovarská. Väčšina týchto pozemkov momentálne je využívaná ako predzáhradka a 

záhrada a spĺňajú definíciu priľahlých plôch a pozemkov k stavbám na zastavaných 

pozemkoch, časť pozemkov tvorí verejné priestranstvo. Podľa § 9a, ods. 8, písm. b) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí „pozemky zastavané stavbou vo vlastníctve 

nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí 

neoddeliteľný celok so stavbou“ môže na základe rozhodnutia Mestského zastupiteľstva v 

Hurbanove odkúpiť priamo vlastník stavby za cenu určenú Mestským zastupiteľstvom v 

Hurbanove. Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove jednoduchou väčšinou prítomných 

poslancov môže vysloviť súhlas k takémuto prevodu. K súhlasu je nutné, aby na danú 

nehnuteľnosť bol už vypracovaný geometrický plán na oddelenie parciel. Na ul. 

Pivovarskej je 16 vlastníkov, ktorí momentálne užívajú majetok Mesta Hurbanovo bez 

právneho titulu a v prípade záujmu môže odkúpiť nehnuteľnosti do svojho vlastníctva. 

Podobá situácia je aj na ul. Gaštanovej, kde 5 vlastníci užívajú majetok Mesta Hurbanovo 

bez právneho titulu a v prípade záujmu môžu odkúpiť nehnuteľnosti do svojho vlastníctva. 

 

Uznesenie č. 293/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s ú h l a s í  
s vypracovaním ponuky na odkúpenie nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Hurbanovo. 

Pozemky sa nachádzajú na ul. Pivovarskej a ul. Gaštanovej, ponuky budú vypracované v 

zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a Zásad hospodárenia a nakladania s 

majetkom Mesta Hurbanovo. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:   za           11  

                                                                                                                                     proti    0 

                         zdržal sa hlasovania   0 
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m) Pons Danubii s r.o. – predfinancovanie projektov realizovaných v roku 2016 

Materiál predložila Ing. Rechtorisová, vedúca ekonomického oddelenia. Písomná správa 

tvorí prílohu zápisnice. 

Dňa 26.07.2016 bola na MsÚ doručená „Žiadosť o finančné zdroje pre 

predfinancovanie projektu SWARE“ od EZÚS Pons Danubii s r. o., na základe ktorej 

predkladáme mestskému zastupiteľstvu nasledovný materiál na prerokovanie: Valné 

zhromaždenie Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Pons Danubii s r. o. schválilo 

dňa 28.06.2016 Uznesenie č. 2016/6b, v zmysle ktorého členské mestá prispejú, so 

súhlasom svojho mestského zastupiteľstva, na predfinancovanie projektov realizovaných v 

roku 2016 - formou vyplatenia členského príspevku na rok 2017 v termíne do 30.09.2016. 

Členský príspevok Mesta Hurbanovo predstavuje sumu vo výške 3 886,50 EUR / projekt 

SWARE, registračné číslo: PGI00294 ( viď príloha )/. Týmto bude považovaný členský 

príspevok na rok 2017 za zaplatený. 

 

Uznesenie č. 294/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s c h v a ľ u j e  
vyplatenie členského  príspevku Mesta Hurbanovo na rok 2017 vo výške  3 886,50 EUR, v 

termíne do 30. 09. 2016 v súlade so žiadosťou EZÚS Pons Danubii s r. o. zo dňa 26. 07. 

2016 a  uznesením  jeho valného zhromaždenia  č. 2016/6b - za účelom  predfinancovania 

projektu SWARE realizovaného v roku  2016.  Týmto bude považovaný členský 

príspevok na rok 2017 za zaplatený. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:   za           11  

                                                                                                                                     proti    0 

                         zdržal sa hlasovania   0 

 

n) Komunitný plán sociálnych služieb 

Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 

zápisnice. 

Komunitné plánovanie sociálnych služieb je metóda, prostredníctvom ktorej je 

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

jednotlivých skupín občanov a zároveň boli v súlade s miestnymi špecifikami. Ide o 

otvorený proces, cieľom ktorého je: 

• napĺňanie potrieb občanov odkázaných na jednotlivé formy sociálnej pomoci 

• zabezpečovanie zdrojov na jednotlivé formy sociálnej pomoci  

• hľadanie optimálnych riešení, ktoré najlepšie zodpovedajú miestnym podmienkam a 

potrebám ľudí Cieľom komunitného plánovania je spoločne dospieť k identifikácii 

problémov, plánovať a určovať stratégiu a napokon vyriešiť alebo prispieť k riešeniu 

konkrétneho problému v komunite. Východisko alebo hlavná myšlienka komunitného 

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

myšlienka v komunitnom plánovaní vychádza z princípu subsidiarity - „nepomáhajte, 



 

Zápisnica z 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 

konaného dňa 22. 9. 2016 

- 25 - 

buďte užitoční“, čo znamená poskytnúť takú formu a mieru pomoci, ktorú užívateľ 

potrebuje a nie čo si myslíme my, že by potrebovali. Treťou myšlienkou komunitného 

plánovania je, že užívatelia sociálnych služieb by sa mali podieľať na plánovaní a 

rozhodovaní o sociálnych službách. Komunitné plánovanie sociálnych služieb sa od iných 

rôznych strategických plánov líšia tým, že užívatelia sociálnych služieb sú oveľa viac 

závislí na plánovaných sociálnych službách ako iné cieľové skupiny pri strategických 

plánoch. 

Komunitný plán sociálnych služieb mesta je strednodobý strategický dokument, ktorého 

cieľom je:  

- Poznať plány a potreby mesta ako poskytovateľa sociálnych služieb 

- Poznať požiadavky a potreby občanov mesta ako príjemcov sociálnych služieb  

- Rozšíriť a skvalitniť poskytovanie sociálnych služieb pre všetky cieľové skupiny  

- Koordinovať ponuky a potreby v oblasti sociálnych služieb  

- Vytvoriť podmienky na podporu komunitného rozvoja za účelom predchádzania vzniku    

   alebo zhoršovania nepriaznivých sociálnych situácií 

- Podporovať trvalo udržateľný rozvoj mesta Komunitný plán sociálnych služieb mesta   

   Hurbanovo je určený predovšetkým pre:  

- Mladé rodiny s deťmi, osamelých rodičov s deťmi  

- Starších obyvateľov mesta Hurbanovo, ktorí potrebujú pomoc  

- Občanov v nepriaznivej sociálnej situácií ohrozených sociálnym vylúčením  

- Obyvateľov mesta Hurbanovo, ktorí sa dočasne ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii z   

   dôvodu náhodných udalostí Cieľové skupiny:  

1. Rodiny s deťmi a mládež (zástupcovia ZŠ-slovenská, ZŠ-maďarská, ZŠ-špeciálna, SOS     

    - krízové stredisko)  

2. Seniori (zástupcovia - Kluby dôchodcov, ZSS - Smaragd),  

3. Občania bez prístrešia (zástupca – MSP, soc. komisia). 

 

Uznesenie č. 295/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s c h v a ľ u j e 

nasledovné základné cieľové skupiny komunitného plánu mesta Hurbanovo:  

1. Rodiny s deťmi a mládež,  

2. Seniori,    

3. Občania bez prístrešia. 

p o v e r u j e  

primátorku mesta Mgr. Ildikó Basternákovú na menovanie členov jednotlivých 

pracovných skupín. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:   za           11  

                                                                                                                                     proti    0 

                         zdržal sa hlasovania   0 
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K bodu 8 – D i s k u s i a  

V rámci diskusie primátorka mesta, Mgr. Basternáková informovala 

o prehodnotení rentability parkoviska MUDr. Paličkovej. 

V zmysle uznesenia MZ č. 193/2016 MZ zo dňa 18.2.2016 o prenajatí parkovacej 

plochy na pozemkoch vo vlastníctve MUDr. Klaudie Paličkovej, bytom Hurbanovo, 

Komárňanská 115 a zmluvných podmienok nájomnej zmluvy č. NEH 058/2016 v článku 

4, bod e) – bola prehodnotená rentabilita prenájmu po dobu 6. mesiacov trvania 

nájomného vzťahu. Vzhľadom na vykázanú nedostatočnú rentabilitu prenájmu bola vyššie 

uvedená nájomná zmluva dňom 14.9.2016 ukončená. 

Problém parkovania na parkovisku a v jeho okolí je však nevyhnutné riešiť. 

Vzhľadom na frekventovanosť dopravy v uvedenej lokalite bola podaná žiadosť na zmenu 

dopravných pravidiel týkajúcich  sa možností parkovania na ul. Komárňanskej oproti 

parkovisku, čakáme na odpoveď. Na základe súčasnej situácie a s cieľom zabezpečiť 

dostatok parkovacích miest pre našich obyvateľov, mesto navrhuje obnoviť nájomnú 

zmluvu o prenajatí parkovacej plochy na pozemkoch vo vlastníctve MUDr. Paličkovej na 

obdobie do konca kalendárneho roka 2016, t. j. na obdobie od 26. 9. 2016 do 31. 12. 2016 

s výškou mesačného nájmu 100,00 €. 

 

Uznesenie č. 296/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s c h v a ľ u j e 

uzatvorenie nájomnej zmluvy o prenajatí parkovacej plochy na pozemkoch vo vlastníctve 

MUDr. Klaudie Paličkovej, bytom Hurbanovo, Komárňanská 115, na obdobie do konca 

kalendárneho roka 2016, t. j. na obdobie od 26. 9. 2016 do 31. 12. 2016 s výškou 

mesačného nájmu 100,00 €. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:   za             9  

Bc.Tomaščin                                                                                                                proti    1 

Žigová                        zdržal sa hlasovania   1 

 

Mgr. Basternáková predložila informatívnu správu – investor v priemyselnom parku 

Hurbanovo 

Mesto Hurbanovo bolo oslovené Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a 

obchodu o spoločné stretnutie so švajčiarskou spoločnosťou Autoneum (Autoneum 

Holding AG – so sídlom: Schlosstalstrasse 43, 8406 Winterthur, Švajčiarsko). Po dvoch 

stretnutiach v priemyselnom parku Hurbanovo spoločnosť Autoneum poverila spoločnosť 

ILD nv so sídlom: Ghent, Belgicko,  (spoločnosť sa zaoberá výstavbou priemyselných 

objektov na mieru),  na vypracovanie ponuky na odkúpenie pozemku parc. č. 3599 a 3602 

v k. ú. Bohatá (výmera pozemku je 41160 m2 a 22775 m2) a na vypracovanie ponuky na 

výstavbu a prenájom priemyselných hál vo výmere 11.000 m2 v priemyselnom parku 

Hurbanovo pre predstavenstvo spoločnosti Autoneum.  
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Spoločnosť ILD zrealizovala na Slovensku už viaceré priemyselné projekty podobného 

charakteru pre dodávateľov automobilového priemyslu. 

Rozhodnutie spoločnosti Autoneum by malo padnúť  do začiatku decembra 2016. 

V prípade úspechu spoločnosti ILD nv v súťaži vyhlásenej spoločnosťou Autoneum je 

potrebné riešiť územné rozhodnutie a stavebné povolenie do konca marca 2017 a ukončiť 

výstavbu priemyselných hál do konca novembra 2017. Spoločnosť Autoneum plánuje 

zahájiť skúšobnú výrobu v januári 2018. Autoneum je celosvetovo popredným 

dodávateľom automobilovej akustickej a tepelnej ochrany pre vozidlá. 

Ďalej, pani primátorka oznámila, že zastupovaním primátorky poveruje poslankyňu 

Annu Žigovú s účinnosťou od 1. 10. 2016, ktorej určí rozsah prác vo výške 25 % 

z rozsahu prác plne uvoľneného poslanca na výkon funkcie zástupcu primátora. 

Vychádzajúc z platu zástupcu primátora mesta, ktorý bol plne uvoľnený na výkon tejto 

funkcie predstavovala 387,50 € na mesiac. 

Nakoľko odmeňovanie takto povereného zástupcu primátora mesta nie je v zásadách 

odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva zahrnuté, mesto predkladá návrh na 

zmenu Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Hurbanove.  

 

Poslanec Ing. Lovász opustil miestnosť. 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s c h v a ľ u j e 

zmenu Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Hurbanove nasledovne: 

Článok 2 – Poslanecká odmena sa rozširuje o bod 7. v nasledovnom znení: 

a) poslancovi – zástupcovi primátora(ky) mesta, ktorý vykonáva prácu v zmysle poverenia 

primátorom(kou) mesta v rozsahu stanovenom primátorom(kou) mesta patrí odmena vo 

výške 387,50 €. Okrem schválenej mesačnej odmeny mu patrí aj odmena schválená 

v zmysle Článku 2 bod 2. a 6., Článku 3 bod 1. a 2. 

b) Zástupcovi primátora(ky) mesta môže byť schválená aj mimoriadna odmena na základe 

návrhu primátora(ky) mesta v prípade splnenia mimoriadnej úlohy po schválení mestským 

zastupiteľstvom. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:   

Ondrušek Z., Ondrusek P., Ing.Hegyi, Radošická, Bc.Tomaščin   za             5  

Ing.Gróf                                                                                                                       proti    1 

Žigová, Pollák, RNDr.Hamranová, Mgr.Závodský                   zdržal sa hlasovania   4 

Tento návrh na uznesenie poslancami MsZ nebol prijatý. 

 

Ing. Hegyi navrhol, aby výška odmeny poverenej poslankyne bola 400,00 €.  

Pani primátorka prosila poslancov hlasovať o tento návrh. 

Poslanec Mgr. Závodský opustil miestnosť. 
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Uznesenie č. 297/2016-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s c h v a ľ u j e 

zmenu Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Hurbanove nasledovne: 

Článok 2 – Poslanecká odmena sa rozširuje o bod 7. v nasledovnom znení: 

a) poslancovi – zástupcovi primátora(ky) mesta, ktorý vykonáva prácu v zmysle poverenia 

primátorom(kou) mesta v rozsahu stanovenom primátorom(kou) mesta patrí odmena vo 

výške 400,00 €. Okrem schválenej mesačnej odmeny mu patrí aj odmena schválená 

v zmysle Článku 2 bod 2. a 6., Článku 3 bod 1. a 2. 

b) Zástupcovi primátora(ky) mesta môže byť schválená aj mimoriadna odmena na základe 

návrhu primátora(ky) mesta v prípade splnenia mimoriadnej úlohy po schválení mestským 

zastupiteľstvom. 

 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:   

Ondrušek Z., Ondrusek P., Ing.Hegyi, Radošická, Bc.Tomaščin, Žigová   za             6  

                                                                                                                                     proti    0 

Pollák, RNDr.Hamranová, Ing.Gróf                               zdržal sa hlasovania   3 

 

 

V rámci diskusie RNDr. Hamranová žiadala, či by nebolo možné v prípade 

prerokovávania veľkého počtu materiálov alebo keď sa zasadnutie predĺži do neskorých 

večerných hodín,  zasadnutie  mestského zastupiteľstva prerušiť o 22.00 hodine 

a pokračovať v jeho rokovaní v inom termíne. Následne navrhla prijať o tom uznesenie. 

Ing. Hegyi poznamenal, že je možnosť hlasovať za predčasné ukončenie mestského 

zastupiteľstva. 

 

K bodu 9 – 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 

14. 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:     Zoltán  P o l l á k  

 

                            Zoltán  O n d r u š e k 

 

 

 

 

 


