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Z á p i s n i c a 

 

z  22.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,  

ktoré sa konalo dňa 14. 9. 2017 

 

Rokovanie  22.  zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v  Hurbanove zahájila  Mgr.  

Ildikó Basternák, primátorka  mesta za účasti 8 poslancov (prezenčná listina je prílohou 

tejto zápisnice).  

 

Neprítomní, ospravedlnení poslanci: Ing. Karol Lovász, Ing. Mikuláš Gróf a 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 / prítomný na      

začiatku  rokovania 

Ing. Edita Gogolová, hlavná účtovníčka ekonomického odd. MsÚ 

Mgr. Roland Hulko, vedúci odd. regionálneho rozvoja MsÚ 

Mgr. Ingrida Divékyová, zamestnankyňa správneho odd. MsÚ 

Jozef Daráž, náčelník Mestskej polície Hurbanovo 

 

  Primátorka mesta Mgr. Ildikó Basternák predložila návrh programu rokovania.   

  1. Zahájenie, schválenie pracovných komisií a zapisovateľky 

  2. Voľba hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo 

  3. Interpelácia 

  4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 

  5. Plnenie rozpočtu organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hurbanovo a plnenie     

      rozpočtu Mesta Hurbanovo za I. polrok 2017 

  6. Návrh zmeny rozpočtu organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hurbanovo    

      a II. zmena rozpočtu  Mesta Hurbanovo na rok 2017 

  7. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta: Trhový poriadok   

      a podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 

  8. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta o obmedzení a zákaze   

      predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach 

  9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť   

      Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Hurbanovo č. 1/2015 a ktorým sa mení   

      a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Hurbanovo MZ č. 116/2007 zo dňa    

      13.9.2007, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu Mesta Hurbanovo   

      v znení neskorších  zmien MZ č. 422/2009 zo dňa 29.1.2009 

10. Rôzne 
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11. Diskusia 

12. Záver 
 

Program rokovania 22. zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 14. 9. 2017 bol 

poslancami mestského zastupiteľstva jednohlasne schválený. 
 

Mgr. Ildikó Basternák, 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 

                  RNDr. Mária  H a m r a n o v á 

        Ing. Zoltán  H e g y i   

 

Mandátová komisia:                         Anna  Ž i g o v á      

                                                               Bc. Štefan   T o m a š č i n 

        Zoltán  O n d r u š e k 

 

Zapisovateľka:                                         Silvia   F e j e s o v á 

 

Overovatelia:     Anna   Ž i g o v á                      

                                  Peter   O n d r u s e k 

 

Navrhnuté zloženie pracovných komisií bolo poslancami mestského zastupiteľstva 

schválené. 

 

K bodu 2 

Voľba hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo 

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

zápisnice. 

        Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove uznesením číslo 376/2017-MZ zo dňa 

04.05.2017 schválilo v zmysle § 18 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného 

kontrolóra Mesta Hurbanovo a náležitosti prihlášky takto:  

• súhlasilo s prijatím hlavného kontrolóra do hlavného pracovného pomeru na 50 % - ný 

pracovný úväzok.  

• vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo na deň 14.09.2017 o 17.00 hod. 

• ustanovilo spôsob voľby hlavného kontrolóra verejným hlasovaním.  

• a schválilo  

a. náležitosti prihlášky nasledovne: - osobné údaje uchádzača (meno, priezvisko, titul, 

dátum a miesto narodenia, trvalé bydlisko, telefón, emailová adresa), - písomný súhlas 

uchádzača na spracovanie jeho osobných údajov podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. 

zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení 
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neskorších predpisov,  

b. prílohy, ktoré je potrebné priložiť k prihláške: - úradne overený doklad o dosiahnutom 

najvyššom vzdelaní, - profesijný životopis, - výpis z registra trestov (nie starší ako 3 

mesiace),  

c. požiadavky na uchádzača: - ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie, - minimálne 5 

ročná prax v oblasti štátnej, verejnej správy alebo riadiacej ekonomickej alebo kontrolnej 

činnosti, - znalosť právnych predpisov v hospodárskej a ekonomickej oblasti, - 

bezúhonnosť, spoľahlivosť, samostatnosť, zodpovednosť, aktívny prístup k práci. 

Primátorka mesta zabezpečila vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo 

vrátane stanovených podmienok a náležitostí prihlášky, ako aj zverejnenie dátumu 

odovzdania prihlášok na úradnej tabuli mesta, na webovej stránke mesta a pozvala 

uchádzačov na zasadnutie mestského zastupiteľstva. Oznámenie bolo uverejnené na 

úradnej tabuli mesta a na webovej stránke www.hurbanovo.sk od 28.06.2017 na voľbu 

hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo. Do konca termínu odovzdania prihlášok boli 

odovzdané a zaprotokolované 2 žiadosti: Zoznam kandidátov podľa dátumu podania 

prihlášky: P.č., Meno, priezvisko a titul:, Adresa:, Dátum žiadosti:, Číslo záznamu:,  

1. Koloman Cserge, Ing., Jókaiho č. 3, 947 01 Hurbanovo 08.08.2017, 7217/2017  

2. Miroslav Rusňák, JUDr. Vék č. 2173/38, 947 01 Hurbanovo 30.08.2017, 7558/2017 

Kandidáti boli dňa 07.09.2017 pozvaní na 22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v 

Hurbanove, ktoré sa bude konať dňa 14.09.2017 so začiatkom o 17.00 hod. v Kultúrnom 

dome, so sídlom: nám. Konkolyho č. 1, 947 01 Hurbanovo, za účelom voľby hlavného 

kontrolóra Mesta Hurbanovo. Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra 

Mesta Hurbanovo a náležitosti prihlášky určuje mestské zastupiteľstvo.  

Voľbu hlavného kontrolóra mesta rieši § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov. 

§ 18a Predpoklady na výkon funkcie, voľba a skončenie výkonu funkcie 

(1) Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne 

úplné stredné vzdelanie. 

(2) Deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási obecné zastupiteľstvo na úradnej 

tabuli a spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania voľby tak, aby 

sa voľba vykonala počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného 

kontrolóra. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú 

prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na obecnom úrade. Súčasťou 

prihlášky je aj výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a doklad o vzdelaní. 

(3) Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 

poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na 

tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí 

získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do 

druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V 

druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. 

Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Ďalšie podrobnosti o 

spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky ustanoví obec 
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uznesením.  

(4) Ak výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká spôsobom podľa odseku 8 písm. a), b) 

alebo d), vyhlási zastupiteľstvo nové voľby hlavného kontrolóra tak, aby sa konali 

najneskôr do 60 dní odo dňa skončenia výkonu funkcie hlavného kontrolóra. 

(5) Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie 

sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce. 

(6) Hlavnému kontrolórovi vzniká po zvolení nárok na uzavretie pracovnej zmluvy s 

obcou. Pracovný pomer možno dohodnúť aj na kratší pracovný čas,16b) ktorého dĺžku 

určí obecné zastupiteľstvo pred vyhlásením voľby kontrolóra.  

(7) Starosta je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzavrieť pracovnú 

zmluvu najneskôr v deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia 

predchádzajúceho hlavného kontrolóra. Deň nástupu do práce sa určí na deň nasledujúci 

po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra.  

(8) Výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká  

a. vzdaním sa funkcie, 

b. odvolaním z funkcie, 

c. uplynutím jeho funkčného obdobia,  

d. smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,  

e. dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na 

právne úkony alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená,  

f. dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný 

čin alebo právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol 

podmienečne odložený,  

g. dňom, keď začal vykonávať funkciu podľa § 18 ods. 2.  

(9) Obecné zastupiteľstvo môže odvolať hlavného kontrolóra z funkcie, ak: 

a. opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca alebo 

vedúceho zamestnanca, 

b. hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie a bol na to 

aspoň raz písomne upozornený obecným zastupiteľstvom,  

c. uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení podávanom podľa § 18 ods. 1 alebo v 

údajoch o svojich majetkových pomeroch. 

(10) Na odvolanie hlavného kontrolóra z funkcie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny 

všetkých poslancov. 

 

Bc. Tomaščin navrhol, aby pri prezentácii kandidátov na post kontrolóra mesta bolo 

určených na osobu maximálne desať minút, s čím poslanci jednomyseľne súhlasili. 

Poslankyňa Radošická navrhla, aby sa každý prezentoval v neprítomnosti druhého 

kandidáta. 

Primátorka mesta, Mgr. Basternák poprosila poslancov hlasovať o návrhu. 

Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:    

Radošická                                                                                    za             1  

Žigová, Bc.Tomaščin, RNDr.Hamranová, Ing.Hegyi                                                  proti    4 

Mgr.Závodský, Ondrusek P., Ondrušek Z.                                                                 zdržal sa hlasovania   3 
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Predstavili sa kandidáti na post hlavného kontrolóra  mesta :  

1./ Koloman Cserge, Ing. – Hurbanovo 

2./ Miroslav Rusňák, JUDr. – Hurbanovo 

 

Otázky na kandidátov mali: RNDr. Hamranová, Mgr. Závodský, Žigová a Ing. Hegyi. 

Mestské zastupiteľstvo hlasovalo nasledovne:  

1.) na Ing. Kolomana Csergeho 

Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:    

 Žigová, Ondrusek P., Ondrušek Z., Radošická                                       za             4  

                                                                                                                                     proti    0 

 Bc.Tomaščin, RNDr.Hamranová, Mgr.Závodský, Ing.Hegyi                                     zdržal sa hlasovania   4 

 

2.) na JUDr. Miroslava Rusňáka 

Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:    

RNDr.Hamranová, Mgr. Závodský                                                       za             2  

                                                                                                                                     proti    0 

Ing.Hegyi, Žigová, Ondrusek P., Ondrušek Z., Bc.Tomaščin, Radošická                   zdržal sa hlasovania   6 

 

Primátorka mesta konštatovala, že vzhľadom na to, že v prvom kole ani jeden 

z kandidátov nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov, kandidáti 

postupujú do druhého kola volieb.  

 

2. kolo volieb: 

Mestské zastupiteľstvo hlasovalo nasledovne:  

1.) na Ing. Kolomana Csergeho 

Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:    

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

                                                                                                                                     proti    0 

RNDr.Hamranová, Mgr.Závodský                                                                               zdržal sa hlasovania   2 

 

2.) na JUDr. Miroslava Rusňáka 

Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:    

RNDr.Hamranová, Mgr. Závodský                                                       za             2  

Ing. Hegyi                                                                                                                    proti    1 

Žigová, Ondrusek P., Ondrušek Z., Bc.Tomaščin, Radošická                                    zdržal sa hlasovania   5 

 

Primátorka mesta, Mgr. Basternák vyhlásila víťaza na post hlavného kontrolóra Mesta 

Hurbanovo, Ing. Kolomana Csergeho. 
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Uznesenie č. 410/2017-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

v o l í  

za hlavného kontrolóra mesta Hurbanovo Ing. Kolomana Csergeho do hlavného 

pracovného pomeru na 50 % - ný pracovný úväzok s nástupom práce od 01.11.2017 na 

šesťročné funkčné obdobie. 

Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:   za             8  

                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 

 

K bodu 3 -  I n t e r p e l á c i a  

          V rámci interpelácie sa Bc. Tomaščin informoval ohľadom umiestnenia nového 

automatu na parkovisku pri artézskej studni. Navrhol, aby prvé mesiace mestská polícia 

nepokutovala priestupky a prosil informovať obyvateľov mesta o umiestnení nového 

automatu.  

Pýtal sa, či Mesto Hurbanovo vypracovalo na parkovanie Všeobecne záväzné nariadenie. 

Primátorka mesta, Mgr. Basternák odpovedala, že nie je potrebné k tomu prijať VZN. 

Poslanec Zoltán Ondrušek sa pýtal na výšku parkovného. 

Mgr. Hulko, vedúci oddelenia regionálneho rozvoja odpovedal, že výška parkovného na 

jednu hodinu je určená na 0,40 €, ako bola predtým.  

Bc. Tomaščin sa informoval, či Mesto Hurbanovo aj naďalej platí prenajímateľke MUDr. 

Paličkovej za prenajaté parkovacie miesta. 

Navrhol poveriť hlavného kontrolóra mesta, aby preveril správnosť postupu poskytovania 

finančného príspevku za výber parkovného. Primátorka mesta, Mgr. Basternák poprosila 

poslancov hlasovať o návrhu Bc. Tomaščina.   

 

Uznesenie č. 411/2017-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

p o v e r u j e 

hlavného kontrolóra mesta Hurbanovo preveriť správnosť postupu poskytovania 

finančného príspevku za výber parkovného pre prenajímateľa. 
 

Z prítomných 8 poslancov hlasovalo: 

Žigová, Bc.Tomaščin, Ondrušek Z., Mgr.Závodský, Ing.Hegyi, RNDr.Hamranová   za             6 

Ondrusek P.                                                                                                                 proti    1 

Radošická                                                                                                                     zdržal sa hlasovania   1 

 

Ďalej, v rámci interpelácie sa RNDr. Hamranová pýtala na počet bezdomovcov 

v Hurbanove. 

Poslankyňa Žigová odpovedala, že ona má vedomosť o dvoch bezdomovcoch. 
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Poslankyňa Radošická prosila preveriť, prečo bola 110 litrová nádoba na komunálny 

odpad odstránená z rohu ulice Jókaiho. Zdôraznila, aby bola viackrát do roka vykonaná 

dezinfekcia tých nádob.  

Informovala o stretnutí s  Ing. arch. Hudákom, dňa 9. 9. 2017 v rámci Dní Európskeho 

kultúrneho dedičstva v Nitrianskom kraji, kde sa oboznámili kaštieľmi Ordódyovcov. 

S poľutovaním konštatovali, že z Hurbanova boli iba dvaja.  Ing. arch. Hudák predstavil 

horný kaštieľ, pôvodné rodinné sídlo Ordódyovcov.   

Objekt je v súkromnom vlastníctve, park je chránený. Majiteľ sa napriek tomu, že budova 

nie je kultúrnou pamiatkou, snažil ju rekonštruovať a dať do pôvodného stavu. V budove 

je zachovaná pôvodná čierna kuchyňa, podobná  existuje na Slovensku iba na Oravskom 

zámku. Vnútri sú práce takmer pred dokončením, momentálne je na predaj. 

Druhý, dolný kaštieľ je novší, ale je vo veľmi zlom stave.  Je nutné vykonať aspoň 

udržiavacie práce, a to vyčistiť žľaby, chýbajúce odtoky nahradiť rúrami z umelej hmoty, 

odstrániť zeleň zo strechy, vo vnútri upratať, vydezinfikovať, okná, dvere zadoskovať.  

Mramor pred vchodom nalepiť naspäť.  

V lete vznikla pri Csemadoku komisia na zachovanie historických hodnôt, predsedom je  

Árpád Bagin, ktorý bol prítomný aj pri obhliadke. Aby pomohol a urýchlil zabezpečovací 

proces tejto historickej pamiatky, sľúbil, že vo svojom voľnom čase spolu s ostatnými 

členmi komisie  vyčistia  žľaby. 

Komisia navrhuje, aby mesto vyčlenilo financie na odtokové rúry a na najnutnejšie 

udržiavacie práce, a to každý rok dovtedy, kým sa budova nepredá, alebo nezrekonštruuje. 

Poslanec Zoltán Ondrušek opätovne žiadal umiestniť informačnú tabuľu na 

Komárňanskú ulicu označujúcu príjazd na futbalový štadión z oboch smerov. 

 

RNDr. Hamranová prosila mestskú políciu dosledovať priestor parku Centrum voľného 

času kvôli deťom chodiacim na krúžky. 

 

Poslanec Mgr. Závodský sa ospravedlnil a z osobných dôvodov odišiel zo zasadnutia 

mestského zastupiteľstva. 

 

K bodu 4 

Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 

            Na 21. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, konaného dňa 27. júla 

2017, boli prijaté uznesenia od čísla 396 do 109/2017 - MZ. 

Ukladaciu časť neobsahovalo ani  jedno uznesenie. 

 

K bodu 5 

Plnenie rozpočtu organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hurbanovo 

a plnenie rozpočtu Mesta Hurbanovo za I. polrok 2017 

Materiál predložila Ing. Gogolová, hlavná účtovníčka ekonomického oddelenia. Písomná 

správa tvorí prílohu zápisnice. 

- Základná škola, Nám. Konkolyho-Thege č. 2, Hurbanovo 
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Uznesenie č. 412/2017-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, k 30. 6. 2017 podľa predloženého návrhu. 

 

Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:   za             6 

                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 

Počas hlasovania poslanec Peter Ondrusek nebol prítomný. 

 

- ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho s VJM, Ul. športová 7, Hurbanovo 

Uznesenie č. 413/2017-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 2017 podľa predloženého návrhu. 

Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:   za             6 

                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 

 

- Materská škola, Nový diel 50, Hurbanovo 

Uznesenie č. 414/2017-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 Nový diel 50, Hurbanovo za I. 

polrok 2017 podľa predloženého návrhu. 

Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:   za             6 

                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 

 

- Základná umelecká škola, Komárňanská 116, Hurbanovo 

Uznesenie č. 415/2017-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 – Művészeti Alapiskola 

Hurbanovo, so sídlom na ulici Komárňanská 116, Hurbanovo za I. polrok 2017 v 
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predloženom znení. 

Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:   za             6 

                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 

 

 

- Zariadenie pre seniorov Smaragd, Sládkovičova 30, Hurbanovo 

Uznesenie č. 416/2017-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 2017 

podľa predloženého návrhu. 

Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:   za             6 

                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 

 

- Mestské zdravotné stredisko, Hurbanovo 

Uznesenie č. 417/2017-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 2017 

podľa predloženého návrhu. 

Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:   za             6 

                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 

 

- Mesto Hurbanovo, Komárňanská č. 91 

        Celkové príjmy mesta sú plnené na 50,44 % a v oblasti výdavkov je rozpočet plnený 

na 42,49 %. Bežné príjmy sú plnené na 51,34 % a bežné výdavky na 43,64 %. Nižšie 

plnenie je v oblasti kapitálových výdavkov (6,49 %), nakoľko väčšia časť prác v rámci 

investičných aktivít mesta bude realizovaná a teda aj financovaná až po schválení 

konkrétneho účelu použitia mestským zastupiteľstvom. Rozdiel medzi skutočnými 

príjmami a výdavkami k 30. 6. 2017 činí: 440 370,83 €. 

 

Uznesenie č. 418/2017-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 2017  

2. monitorovaciu správu programového rozpočtu k 30. 6. 2017. 

 

Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:   za             6 

                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 

 

K bodu 6 

Návrh zmeny rozpočtu organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hurbanovo    

a II. zmena rozpočtu  Mesta Hurbanovo na rok 2017 

Materiál predložila Ing. Gogolová, hlavná účtovníčka ekonomického oddelenia. Písomná 

správa tvorí prílohu zápisnice. 

 

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

        Návrh II. zmeny rozpočtu ZŠ na rok 2017 obsahuje zvýšenie rozpočtu o 650,- €, 

ktoré pozostáva:  

- zo zvýšenia vlastných príjmov z nájomného o 1 000 €,  

- zo zníženia dotácie pre žiakov na lyžiarsky výcvik a školu v prírode o 1 850 €; toto 

zníženie predstavuje rozdiel medzi skutočnými a odhadovanými výdavkami,  

- zo zvýšenia príjmov z dotácií vo výške 1 500 € od Nitrianskeho samosprávneho kraja na 

realizáciu úspešného projektu v oblasti kultúry. Pri školskom klube detí sú zvýšené 

výdavky o 1 350 € v oblasti tovarov a služieb, ktorých zdrojom sú financie získané z 

Nitrianskeho samosprávneho kraja na realizáciu projektu v oblasti športovej činnosti detí. 

 

Uznesenie č. 419/2017-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 

2017 podľa predloženého návrhu. 

Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:   za             6 

                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 

 

- ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho s VJM, Ul. športová 7, Hurbanovo 

        V rámci predloženého návrhu II. zmeny rozpočtu na rok 2017 sú urobené nasledovné 

úpravy v rozpočte ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho s VJM: Rozpočet ZŠ je navýšený o 

príspevok z rozpočtu mesta na zabezpečenie spolufinancovania projektu: Schools in a 

changingworld - Inclusive, innovative and reflectiveteaching and learning - 

crossborderexchange of knowhow (výdavky sú navýšené na položkách 610 – mzdové 

prostriedky, 620 – odvody do fondov a 630 – tovary a služby). Zo mzdových prostriedkov 

ZŠ je presunutá čiastka 350 € na položku 642015 – na pokrytie výdavkov zamestnávateľa 
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počas prvých 10 dní práceneschopnosti zamestnancov. Rozpočet pre ŠKD je zvýšený o 

469 € v dôsledku vyšších príjmov v danej oblasti a tieto finančné prostriedky budú použité 

na pokrytie výdavkov spojených so mzdovými nákladmi a odvodmi do fondov. Rozpočet 

MŠ je zvýšený o príspevok z rozpočtu mesta vo výške 945 € a o vlastný príjem MŠ o 

sumu 196 €. Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie spolufinancovania 

projektu cez UPSVaR pre zamestnanca v MŠ a na pokrytie výdavkov spojených so 

mzdovými nákladmi a odvodmi do fondov, nakoľko naša zamestnankyňa je preradená do 

vyššej platovej triedy. 

Uznesenie č. 420/2017-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 2017 podľa predloženého návrhu. 

Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:   za             6 

                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 

 

- Materská škola, Nový diel 50, Hurbanovo 

        Mesto Hurbanovo je zriaďovateľom Materskej školy so sídlom Nový diel 50, 

Hurbanovo. Materská škola má jedno elokované pracovisko na ulici Á. Fesztyho. Od 1. 1. 

2014 sa Materská škola Hurbanovo stala samostatným právnym subjektom a hospodári na 

základe vlastného rozpočtu, ako rozpočtová organizácia mesta. Organizácia má dva úseky 

a zároveň aj rozpočet je rozdelený na dve časti, a to pre samotnú Materskú školu a pre 

Školské stravovanie. 

 

Uznesenie č. 421/2017-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 2017 podľa predloženého návrhu. 

Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:   za             6 

                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 

 

 

- Základná umelecká škola, Komárňanská 116, Hurbanovo 

        Mesto Hurbanovo je zriaďovateľom Základnej umeleckej školy – Művészeti 

Alapiskola Hurbanovo so sídlom Komárňanská 116, Hurbanovo. ZUŠ Hurbanovo 

hospodári na základe vlastného rozpočtu, ako rozpočtová organizácia mesta. Príjmová 

časť rozpočtu :  
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1. Položka „Úroky z vkladov“ bola navýšená o sumu 1 € z titulu príjmu kreditných úrokov 

na bankových účtoch našej organizácie.  

2. Položka „Grant NSK“ bola navýšená o sumu 2.090 €, ktoré predstavujú skutočnú 

získanú výšku grantu od Nitrianskeho samosprávneho kraja.  

3. Položka „Dotácia od mesta pre ZUŠ“ bola navýšená o sumu 3.000 €, ktorých použitie je 

rozpísané vo výdavkovej časti rozpočtu Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola 

Hurbanovo Komárňanská č. 116, 947 01 Hurbanovo. Z dôvodu navýšenia príjmovej časti 

sme pristúpili k navýšeniu čerpania aj výdavkovej časti nášho rozpočtu a to nasledovne : 

Výdavková časť rozpočtu :  

1. Položka „Prevádzkové náklady“ bola navýšená o sumu 3.000 € z dôvodu, že v roku 

2016 sa uskutočnila v ZUŠ-MAI Hurbanovo kontrola zo strany Štátnej školskej inšpekcie, 

ktorá predložila správu z tejto kontroly aj zriaďovateľovi ZUŠ-MAI, teda Mestu 

Hurbanovo a v tejto správe je vytknuté nezabezpečenie potrieb pre jednotlivé odbory 

umeleckej školy. Nakoľko bol stanovený aj termín na odstránenie zistených nedostatkov, 

naša organizácia potrebuje v tomto roku zakúpiť aspoň základné vybavenie pre jednotlivé 

odbory. Uvedené prostriedky budú použité najmä na nákup keramických tabúľ, 

výtvarného materiálu, stojanov pre hudobný odbor a na materiál pre fotografické štúdio.  

2. Výdavková časť rozpočtu sa navyšuje aj o sumu prijatých grantov a úrokov, ktoré musia 

byť použité a čerpané vo výdavkovej časti rozpočtu.  

3. Mzdové prostriedky boli znížené o sumu 100 € a táto sa presunie do položky 

nemocenské dávky a tým ich navýši. 

 

Uznesenie č. 422/2017-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 2017 podľa predloženého návrhu. 

Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:   za             6 

                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 

 

- Zariadenie pre seniorov Smaragd, Sládkovičova 30, Hurbanovo 

        V predloženom návrhu I. úpravy na rok 2017 sú zapracované nasledovné zmeny:  

V príjmovej časti rozpočtu sa nevykonali zmeny, t. j. celkový objem vlastných príjmov 

ostal zachovaný. Vo výdavkovej časti sú znížené výdavky na mzdy a odvody do fondov z 

dôvodu nevyčerpania miezd 2 zamestnancov na RD, zvýšené sú výdavky na nemocenské 

dávky, odstupné a výdavky na tovary a služby. Presuny medzi položkami sú uvedené v 

tabuľkovej časti úpravy rozpočtu č. I. na rok 2017. 

 

Uznesenie č. 423/2017-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
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s c h v a ľ u j e  

I. úpravu rozpočtu za rok 2017 Zariadenia pre seniorov Smaragd, Sládkovičova 30, 

Hurbanovo,  podľa predloženého návrhu. 

Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:   za             6 

                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 

 

 

- Mestské zdravotné stredisko, Hurbanovo 

        Návrh I. zmeny rozpočtu na rok 2017 je vypracovaný z dôvodu navýšenia príspevku 

z rozpočtu mesta vo výške 1.000,00 Eur, ktoré bolo schválené uznesením mestského 

zastupiteľstva č. 377/2017-MZ dňa 4. 5. 2017 pre Mestské zdravotné stredisko V 

Hurbanove na opravu a úpravu sociálnych zariadení pre pacientov očnej ambulancie. 

Uznesenie č. 424/2017-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s c h v a ľ u j e  

I. zmenu rozpočtu Mestského zdravotného strediska v Hurbanove na rok 2017 podľa 

predloženého návrhu. 

 

Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:   za             6 

                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 

 

 

- Mesto Hurbanovo, Komárňanská č. 91 

        Rozpočet mesta na rok 2017 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 

320/2016-MZ, dňa 13. 12. 2016. Počas I. polroka bola schválená jedna zmena rozpočtu 

uznesením č. 375/2017-MZ zo dňa 4. 5. 2017. Predložený návrh II. zmeny rozpočtu 

obsahuje predovšetkým úpravy na základe doterajších uznesení mestského zastupiteľstva, 

zmeny výšky dotácií na prenesené kompetencie, navýšenie vlastných príjmov 

rozpočtových organizácií, zapracovanie viacerých účelovo určených finančných 

prostriedkov z dotácií a grantov, ako aj ďalšie úpravy v rámci jednotlivých programov. 

Rozpočet mesta naďalej zostáva vyrovnaný. Celková výška príjmov a výdavkov sa 

upravuje na sumu: 5 583 376 €. 

 

Uznesenie č. 425/2017-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s c h v a ľ u j e  

II. zmenu rozpočtu mesta na rok 2017 podľa predloženého návrhu. Celková výška 

rozpočtovaných príjmov aj výdavkov po zapracovaní všetkých úprav je: 5 583 376  €. 
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Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:   za             6 

                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 

Do miestnosti sa vrátil poslanec Peter Ondrusek. 

 

 

K bodu 7 

Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta: Trhový poriadok   

a podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 

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

zápisnice. 

        Mesto Hurbanovo v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. i), § 6 ods.1 a § 11 ods. 4 

písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

(ďalej len zákon č. 369/1990 Zb.) a v súlade ustanoveniami § 3 ods. 8 a § 7 ods. 1 zákona 

NR SR č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 178/1998 

Z.z.) vydáva Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hurbanovo - Trhový poriadok a 

podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste 

Hurbanovo. 

K návrhu VZN bola uplatnená jedna pripomienka. 

 

Uznesenie č. 426/2017-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

v y d á v a  

Všeobecne záväzné nariadenie Trhový poriadok a podmienky predaja výrobkov a 

poskytovania služieb na trhových miestach v meste Hurbanovo s nasledovnými 

pripomienkami: 

§8 v bode 4 a §10 v bode 1) písmeno a) – sa mení číslo prílohy VZN z čísla „1“ na číslo 

„4“. 
 

Z prítomných 7 poslancov hlasovalo:   za             7  

                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 

 

Primátorka mesta, Mgr. Ildikó Basternák žiadala poslancov hlasovať o výmene bodu 8 za 

bod 9, vzhľadom na neprítomnosť Jozefa Daráža, náčelníka mestskej polície. Poslanci 

jednomyseľne súhlasili s navrhnutou výmenou. 

 

K bodu 8 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť   

Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Hurbanovo č. 1/2015 a ktorým sa mení   

a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Hurbanovo MZ č. 116/2007 zo dňa    



 

Zápisnica z 22. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 

konaného dňa 14. 9. 2017 

- 15 - 

13.9.2007, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu Mesta Hurbanovo   

v znení neskorších  zmien MZ č. 422/2009 zo dňa 29.1.2009 

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

tvorí prílohu zápisnice. 

        Územnoplánovacia dokumentácia mesta Hurbanovo je obstarávaná v zmysle 

príslušných ustanovení zákona 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. Mesto 

Hurbanovo uzavrelo dohodu s oprávnenou osobou – Ing. arch. Peter Derevenec (reg. číslo 

241) na vykonávanie obstarávateľskej činnosti (ďalej len obstarávateľ) v zmysle §2a 

zákona 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. Postup doterajšieho obstarania bol 

nasledovný: Prípravné práce – Začatie obstarávania Prvou etapou procesu obstarávania 

Zmien a doplnkov ÚPN mesta Hurbanovo boli prípravné práce, ktoré obstarávateľ 

zabezpečoval v spolupráci s ostatnými orgánmi štátnej správy, obcami, právnickými a 

fyzickými osobami, podieľajúcimi sa na využívaní územia. Tie boli dňa 1. 12. 2015 

oslovené listom so žiadosťou o spoluprácu a zaslanie podkladov - zámerov a návrhov. Po 

uplynutí zákonom stanovenej lehoty 30 dní boli námety a pripomienky obstarávateľom a 

spracovateľom vyhodnotené. Strategický dokument V rámci procesu prípravy spracovania 

Zmien a doplnkov ÚPN bolo 1. 12. 2015 zaslané Okresný úrad Komárno – Odbor 

starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku 

posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o 

posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o 

štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov „Oznámenie o strategickom dokumente – Zmeny a doplnky 

č. 1/2015 ÚPN mesta Hurbanovo“, ktorý rozhodol č. j. OU-KN-OSŽP-2015/014645 zo 

dňa 15.2.2016, že strategický dokument „Zmeny a doplnky č. 1/2015 ÚPN mesta 

Hurbanovo“ sa nebude posudzovať.  

Návrh  

• Dokument Zmeny a doplnky č. 1/2015 ÚPN mesta Hurbanovo bol vypracovaný 

projektovou kanceláriou Ing. Mária Krumpolcová, AŽ Projekt Bratislava.  

• Návrh odovzdaný spracovateľom 09/2016  

• Prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie prebiehalo v období 30.09 2016 – 31.10 

2016. Oznámenie o verejnom prerokovaní dokumentácie bolo uskutočnené písomne, 

jednotlivo, všetkým dotknutým orgánom a organizáciám. Vyhlasovaním v rozhlase, 

vystavením na internetovej stránke obce a verejnou vyhláškou na úradnej tabuli verejnosti 

po dobu 30 dní, verejnosť mala možnosť sa k návrhu vyjadriť.  

• Vyhodnotenie pripomienkového konania k Zmenám a doplnkom č. 1/2015 ÚPN mesta 

Hurbanovo  

• Po nesúhlasnom stanovisku Okresného úradu Odbor opravných prostriedkov bol 

dokument prepracovaný (boli redukované požadované plochy v lokalite č. 1) a dokument 

bol opätovne zaslaný úradu na vyjadrenie  

• Zapracovanie výsledkov prerokovania: Zmeny a doplnky č. 1/2015 ÚPN mesta 

Hurbanovo V rámci zákonnej lehoty boli k predmetnej dokumentácii vydané nasledovné 

stanoviská dotknutých orgánov, organizácií, právnických a fyzických osôb. Ostatné 
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oslovené inštitúcie sa nevyjadrili. Kópie kompletných stanovísk sú priložené. Následne 

bolo možné konštatovať, že všetky vznesené pripomienky tak dotknutých orgánov a 

organizácií ako aj verejnosti boli zohľadnené – akceptované, alebo vzaté na vedomie. 

Dokumentácia bola poslaná na Okresný úrad v Nitre Odbor výstavby a bytovej politiky 

spolu so žiadosťou o preskúmanie v zmysle paragrafu 25 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný 

zákon). Listom OÚ-NR-OVBPI-2017/022716-002 zo dňa 26.05.2017 Okresný úrad v 

Nitre Odbor výstavby a bytovej politiky odporúča predložiť dokumentáciu Zmeny a 

doplnky č.1/2015 Územného plánu mesta Hurbanovo na schválenie obecným 

zastupiteľstvom. Na základe celkového postupu prác na obstarávaní a spracovávaní 

dokumentu Zmeny a doplnky č.1/2015 Územného plánu mesta Hurbanovo je možné 

odporučiť mestskému zastupiteľstvu v Hurbanove dokumentáciu vrátane záväznej časti 

schváliť. 

 

Uznesenie č. 427/2017-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

b e r i e  n a  v e d o m i e ,  že:  

a. Návrh pre Zmeny a doplnky ÚPN - Hurbanovo č.1/2015 bol po dobu viac ako 30 dní 

vyvesený na úradnej tabuli mesta a bol prerokovaný s dotknutými orgánmi štátnej správy, 

samosprávy, právnickými a fyzickými osobami v súlade s príslušnými ustanovením §22 

Stavebného zákona.  

b. Akceptované pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a 

právnických a fyzických osôb sú zapracované v dokumentácii Zmeny a doplnky ÚPN- 

Hurbanovo č. 1/2015.  

c. Okresný úrad v Nitre, Odbor výstavby a bytovej politiky po prerokovaní, vyhodnotení 

pripomienkového konania Návrh posúdil a vydal k nemu súhlasné stanovisko podľa § 25 

Stavebného zákona listom OÚ-NR-OVBPI-2017/022716-002  zo dňa 26.05.2017, v 

ktorom konštatuje, že Zmeny a doplnky ÚPN- Hurbanovo č. 1/2015 a postup ich 

obstarávania a prerokovania je v súlade s príslušnými právnymi predpismi a v súlade so 

záväznou časťou vyššieho stupňa územnoplánovacej dokumentácie – t. j. ÚPN R 

Nitrianskeho kraja. Zároveň odporúča mestskému  zastupiteľstvu Hurbanovo 

dokumentáciu schváliť. 

s ú h l a s í  

s vyhodnotením pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy, 

právnických a fyzických osôb k dokumentácii Zmeny a doplnky ÚPN- Hurbanovo č. 

1/2015. 

s c h v a ľ u j e  

Zmeny a doplnky ÚPN- Hurbanovo č.1/2015 so stanovenou záväznou časťou.  

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hurbanovo č. 124 zo dňa 14.9.2017, ktorým sa mení 

a dopĺňa VZN mesta Hurbanovo MZ č. 116/2007 zo dňa 13.09 2007, ktorým sa vyhlasuje 

Záväzná časť Územného plánu mesta Hurbanovo v znení neskorších zmien MZ č. 

422/2009zo dňa 29.01.2009 o záväzných častiach územného plánu mesta Hurbanovo a 

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov ÚPN - Hurbanovo č. 1/2015.  

Záväzná textová časť sa mení v zmysle prílohy č.1, ktorá je súčasťou všeobecne 
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záväzného nariadenia.  Záväzná grafická časť sa mení v zmysle náložky výkresu č. 8 – 

Regulácia a verejnoprospešné stavby. 

p o v e r u j e    primátorku mesta:   

1. Zabezpečiť u spracovateľa dokumentácie Zmeny a doplnky ÚPN - Hurbanovo č. 1/2015 

vypracovanie čistopisu dokumentácie v troch originálnych vyhotoveniach v termíne do 

dvoch mesiacov od nadobudnutia platnosti VZN č. 124, zo dňa 14.9.2017, ktorým sa 

vyhlasujú záväzné časti dokumentácie Zmeny a doplnky ÚPN- Hurbanovo č. 1/2015.  

2. Zabezpečiť uloženie dokumentácie Zmeny a doplnky ÚPN- Hurbanovo č.1/2012 na 

Okresnom úrade v Nitre, Odbor výstavby a bytovej politiky, na mestskom úrade 

Hurbanovo a na príslušnom stavebnom úrade a zaslať registračný list o obsahu 

dokumentácie spolu s kópiou uznesenia o jej schválení  MD a V SR.  

3. Vyhlásiť záväzné časti dokumentácie Zmeny a doplnky ÚPN - Hurbanovo č. 1/2015 

všeobecne záväzným nariadením a zverejniť ich v zmysle §27 ods. 3 písm. a) a b) zák. č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov. 

 

Z prítomných 7 poslancov hlasovalo:   za             7  

                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 

 

K bodu 9 

Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta o obmedzení a zákaze   

predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných 

miestach 

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

zápisnice. 

        Mesto Hurbanovo sa v súlade s § 4 ods. 3 písm. n), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo na 

všeobecne záväznom nariadení o obmedzení a zákaze predaja, podávania a požívania 

alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach vydáva: Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta o obmedzení a zákaze predaja, podávania a požívania alkoholických 

nápojov na verejne prístupných miestach. 

Predmetom úpravy tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je 

obmedziť a zakázať v určitých hodinách alebo dňoch predaj, podávanie a požívanie 

alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mesta Hurbanovo, v 

súlade s ustanovením § 2 ods. 4 zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním 

alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v 

znení neskorších predpisov. 

 

K VZN sa vyjadril Jozef Daráž, náčelník MsP a zdôraznil, že nasledovné Všeobecne 

záväzné nariadenie mesta je zamerané proti neprispôsobivým občanom, ktorí sa nevedia 

správať v spoločnosti.  

Do následnej diskusie sa zapojil poslanec Peter Ondrusek, Bc. Tomaščin a Ing. Hegyi. 
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Uznesenie č. 427- 1/2017-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

v y d á v a  

Všeobecne záväzné nariadenie o obmedzení a zákaze predaja, podávania a požívania 

alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území Mesta Hurbanovo bez 

pripomienok.  

 

Z prítomných 7 poslancov hlasovalo:    

Radošická, Žigová, Ondrušek Z., Bc.Tomaščin, RNDr.Hamranová                    za             5  

                                                                                                                                     proti    0 

Ing.Hegyi, Ondrusek P.                                                                                         zdržal sa hlasovania   2 

 

 

K bodu 10 – R ô z n e 

a) Použitie rezervného fondu 

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

tvorí prílohu zápisnice. 

        V súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 370/2017 – MZ z 19. 

zasadnutia, konaného dňa 4. 5. 2017 predkladáme konkrétne použitie prostriedkov 

vyčlenených z rezervného fondu a to:  

Kapitola 3.6, Príprava projektov – objem fin. prostriedkov 45.000 €  

- Multifunkčné detské ihrisko – druhá splátka 6.600 €  

- Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice 3.850 €  

- Energetický audit projektu „Stavebné úpravy kultúrneho domu“ 7.547 €  

- Polohopisné a výškopisné zameranie mestských častí 4.500 €  

- Rekonštrukcia chodníka na ul. Komárňanská 200 €  

- Rozšírenie vodovodnej a kanalizačnej siete v mestských častiach, Rekonštrukcia   

   zariadenia pre seniorov SMARAGD 20.000 € 

- Ďalšie drobné projektové dokumentácie 2.303 €  

Kapitola 12.8, Investičný rozvoj – inde nedef. – objem fin. prostriedkov 103.000 €  

- Autobusové zastávky Zelený Háj a Holanovo 10.000 €  

- Pošta Bohatá – čiastočná rekonštrukcia 40.000 €  

- Rekonštrukcia chodníka ul. Športová, úsek od ZŠ po futbalový štadión 21.000 €  

- Rekonštrukcia Kaplnky Konkoly - Thege – I. etapa - strecha 4.000 €  

- Spoluúčasť na invest. projekte – Modernizácia učební pre základné školy 10.000 €  

- Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice 18.000 €. 

 

Otázky na Mgr. Hulka mali poslanci: RNDr. Hamranová, Bc. Tomaščin, Žigová a Zoltán 

Ondrušek. 
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Uznesenie č. 428/2017-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

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

konkrétne použitie rezervného fondu podľa predloženého materiálu. 

Z prítomných 7 poslancov hlasovalo:   za             7  

                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 

 

b) Rekonštrukcia telocviční 

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

tvorí prílohu zápisnice. 

        Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo 31. 7. 

2017 výzvu na poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania 

žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo 

výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2017. Dotáciu je možné získať 

vo výške max. 150 000 €. Na kapitálové výdavky je spoluúčasť min. 10 % z poskytnutých 

finančných prostriedkov.  

ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho s VJM  

Mesto Hurbanovo sa uchádzalo o dotáciu na rekonštrukciu telocvične pri ZŠ s MŠ Á. 

Fesztyho s VJM, Športová 9, Hurbanovo aj v roku 2016, kde sme získali necelých 50 tis € 

a realizovala sa I. etapa – oprava izolácie a zateplenie strechy. V rámci ďalšej 

rekonštrukcie bude realizovaná rekonštrukcia soc. zariadení, elektroinštalácie vrátane 

osvetlenia cvičebného priestoru a rekonštrukcia ústredného kúrenia. Rozpočet bude do 150 

tis. €.  

Základná škola, Nám. Konkolyho - Thege  

Listom zo dňa 7.9.2017 Základná škola Nám. Konkolyho - Thege č. 2, Hurbanovo 

požiadala o vypracovanie projektu rekonštrukcie telocvične pre základnú školu. Škola pre 

dlhotrvajúce problémy s kvalitou a vlhnutím podlahy cvičebného priestoru a priľahlej 

náraďovne (kde niekoľko rokov zatekalo) žiada o výmenu podlahy. Predpokladané 

náklady by mali predstavovať 150 tisíc €. 

 

Uznesenie č. 429/2017-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s c h v a ľ u j e  

1/ predloženie žiadosti na poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a 

vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie 

alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2017 pre projekt 

„Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ Á. Fesztyho s vjm – II. etapa“.  

2/ spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ Á. Fesztyho s vjm – II. 

etapa “  z vlastných prostriedkov vo výške 10 % z poskytnutých finančných prostriedkov,  

max. 15 tis. €. 
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Z prítomných 7 poslancov hlasovalo:   za             7  

                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 

Uznesenie č. 430/2017-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s c h v a ľ u j e  

1/ predloženie žiadosti na poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a 

vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie 

alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2017 pre projekt 

„Výmena podlahy telocvične ZŠ“ .  

2/ spolufinancovanie projektu „Výmena podlahy telocvične ZŠ“ z vlastných prostriedkov 

vo výške 10 % z poskytnutých finančných prostriedkov, max. 15 tis. €. 

Z prítomných 7 poslancov hlasovalo:   za             7  

                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 

 

c) Projekt viacúčelového športového ihriska 

Materiál predložila Mgr. Kováčová, riaditeľka Základnej školy Hurbanovo. Písomná 

správa tvorí prílohu zápisnice. 

        Súčasťou Základnej školy Nám. Konkolyho - Thege c. 2 je viacúčelové športové 

ihrisko postavené v roku 2007. Toto ihrisko je vplyvom počasia a času v nevyhovujúcom 

stave (nemá ochrannú sieť, mantinely sú polámané, konštrukcia hrdzava a v zlom stave sa 

nachádza aj umelý trávnik). Základná škola Nám. Konkolyho - Thege č. 2 má 

vypracovaný projekt výstavby ihriska obdobnej veľkosti ako je pôvodné ihrisko. Podľa 

projektu by bolo ihrisko pôdorysného rozmeru 18 x 33 m. Bolo by osadene na jestvujúcom 

asfaltovom ihrisku s jestvujúcou bežeckou dráhou. Konštrukčne sa jedná o športové 

ihrisko použiteľné na viac účelov. Okolo ihriska sa navrhuje ochranný mantinel, na kratšie 

strany ochranná sieť. Povrch by tvoril športový umelý trávnik. Súčasťou projektu je aj 

rozpočet na výstavbu takéhoto ihriska a to vo výške 57 382,50 € s DPH. Základná škola 

Nám. Konkolyho - Thege č. 2 sa plánuje uchádzať o dotáciu na výstavbu 

nového/rekonštrukciu pôvodného ihriska. Podľa doterajších výziev je možné získať 

dotáciu vo výške 40 000 €. V prípade úspešnosti projektu žiadame o spolufinancovanie 

nákladov nevyhnutných na výstavbu nového/rekonštrukciu pôvodného ihriska nad rámec 

poskytnutej dotácie a zahrnúť toto spolufinancovanie do rozpočtu mesta na rok 2018. 

 

Uznesenie č. 431/2017-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s c h v a ľ u j e  

v prípade úspešnosti spolufinancovanie projektu  „Viacúčelové športové ihrisko"  

pre Základnú školu Nám. Konkolyho - Thege č. 2 Hurbanovo na rok 2018 max. do výšky  

17 382,50  €. 
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Z prítomných 7 poslancov hlasovalo:   za             7  

                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 

 

 

d) Odpredaj pozemkov – Jozef Pásztó 

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

zápisnice. 

        Dňa 4. 9. 2017 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť pána Jozefa Pásztóa, bytom 

Pivovarská 2507/32, 947 03 Hurbanovo - Bohatá ohľadom odpredaja pozemkov vo 

vlastníctve Mesta Hurbanovo. Jedná sa o pozemky v k. ú. Bohatá, parcela registra „C“ č. 

1519/10 – ostatné plochy o výmere 63 m2 a parcela registra „C“ č. 1519/11 - zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 3 m2 zapísané na LV č. 907. Pozemok parc. č. 1519/10 o 

výmere 63 m2 sa používa ako predzáhradka k rodinnému domu a stavba na pozemku parc. 

č. 1519/11 o výmere 3 m2 tvorí časť vchodu do rodinného domu a tak tvorí neoddeliteľný 

celok k domu. Uvedené pozemky sú novovytvorené geometrickým plánom č. 50301241-

5/2017 zo dňa 9. 8. 2017. Pán Pásztó má v záujme vysporiadať majetkové vzťahy k 

pozemkom priľahlých k jeho domu, preto má záujem tieto odkúpiť do svojho vlastníctva. 

V zmysle § 9a, odsek 8, písmeno b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 

znení môže Mesto Hurbanovo pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa 

vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok 

so stavbou, predať vlastníkovi stavby priamym spôsobom za cenu určenú mestským 

zastupiteľstvom. V zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta 

Hurbanovo, prílohy č. 3, je stanovená jednotková cena vo výške 9,00 €/m2. 

 

Uznesenie č. 432/2017-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s ú h l a s í  

v zmysle § 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení s 

odpredajom nehnuteľností v k. ú. Bohatá, a to parcely registra „C“ č. 1519/10 – ostatné 

plocha o výmere 63 m2 a parcely registra „C“ č. 1519/11 - zastavané plochy a nádvoria o 

výmere 3 m2 zapísané na LV č. 907 do vlastníctva žiadateľa, pána Jozefa Pásztóa, bytom 

Pivovarská 2507/32, 947 03 Hurbanovo -  Bohatá. Jednotková kúpna cena pozemkov sa 

stanovuje v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo vo 

výške 9,00 €/m2, t. j. kúpna cena celkom: 594,00 €. Poplatky spojené s prevodom 

nehnuteľnosti hradí nadobúdateľ. 

Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:   za             6  

                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 

RNDr. Hamranová počas hlasovania nebola prítomná. 
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e) Súhlas s prenájmom nebytových priestorov – Mária Györgyová, BYTEX 

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

zápisnice. 

        Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 409/2017-MZ zo dňa 27. 7. 

2017 bolo schválené zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo prenajať nebytové priestory o 

výmere 54,20 m2 na prízemí budovy Domu služieb so súpisným číslom 1548, na adrese 

Konkolyho nám. 6, Hurbanovo, na parcele registra „C“ č. 125 – zastavané plochy a 

nádvoria pre žiadateľku Máriu Györgyovú – BYTEX, so sídlom Konkolyho nám. 6, 947 

01 Hurbanovo, IČO: 32425503, podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona o majetku obcí. Cena 

prenájmu sa určuje podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo 

vo výške 33,20 €/m2/ročne, t. j. celkové nájomné je 1 799,44 € ročne na obdobie 5 rokov. 

Zámer mesta bol zverejnený zákonným spôsobom na úradnej tabuli a webovej stránke 

mesta. Schválenie prenájmu nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v platnom znení si vyžaduje súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých 

poslancov mestského zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 433/2017-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s ú h l a s í  

s prenájmom nebytových priestorov o výmere 54,20 m2 na prízemí budovy Domu služieb 

so súpisným číslom 1548, na adrese Konkolyho nám. 6, Hurbanovo, na parcele registra 

„C“ č. 125 – zastavané plochy a nádvoria pre žiadateľku Máriu Györgyovú – BYTEX, so 

sídlom Konkolyho  nám. č. 6,  947 01 Hurbanovo,  IČO: 32425503  za  cenu  prenájmu  vo  

výške 1 799,44 € ročne na obdobie 5 rokov, od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2022 podľa § 9a, 

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

Ostatné podmienky prenájmu budú ustanovené v nájomnej zmluve. 

 

Z prítomných 7 poslancov hlasovalo:   za             7  

                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 

 

 

f) Súhlas s prenájmom pozemkov – Štefan Barta 

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

zápisnice. 

        Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 403/2017-MZ zo dňa 27. 7. 

2017 bolo schválené zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo prenajať pozemky, v k. ú. 

Bohatá, a to parcelu registra „C“ č. 3259 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2 a 

parcelu registra „C“ č. 3258 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 97 m2 pre pána 

Štefana Bartu, bytom Hurbanovo, podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona o majetku obcí. 

Cena prenájmu sa určuje podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta 

Hurbanovo vo výške 0,20 €/m2/rok, t. j. 24,40 € ročne na obdobie 5 rokov. Zámer mesta 

bol zverejnený zákonným spôsobom na úradnej tabuli a webovej stránke mesta. 
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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. 434/2017-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s ú h l a s í  

s prenájmom pozemkov v k. ú. Bohatá, a to parcely registra „C“ č. 3259 – zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 25 m2 a parcely registra „C“ č. 3258 – zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 97 m2 pre pána Štefana Bartu, bytom Hurbanovo, podľa § 9a, ods. 9, 

písm. c) zákona o majetku obcí. Cena prenájmu sa určuje podľa Zásad hospodárenia a 

nakladania  s  majetkom  Mesta  Hurbanovo vo výške 24,40 ročne na obdobie  5 rokov, od  

1. 10. 2017 do 30. 9. 2022 podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v platnom znení. Ostatné podmienky prenájmu budú ustanovené v nájomnej zmluve. 

Z prítomných 7 poslancov hlasovalo:   za             7  

                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 

g) Súhlas s prenájmom pozemku Pons Danubii s r.o. 

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

zápisnice. 

        Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 300/2016-MZ zo dňa 3. 11. 

2016 bolo schválené zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo prenajať časť z pozemku, 

parcely registra „C“ č. 2113 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 48,60 m2 v k. ú. 

Hurbanovo, na ulici Rybárska pre Európske zoskupenie Pons Danubii s r. o., so sídlom 

Námestie gen. Klapku 1, 945 01 Komárno, IČO: 45230021, zastúpené pánom Zoltánom 

Barom – riaditeľom, podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona o majetku obcí. Cena prenájmu sa 

určuje vo výške 1,00 €/m2/rok, t. j. nájomné spolu: 48,60 € ročne na obdobie 10 rokov. 

Zámer mesta bol zverejnený zákonným spôsobom na úradnej tabuli a webovej stránke 

mesta. Schválenie prenájmu nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v platnom znení si vyžaduje súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých 

poslancov mestského zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 435/2017-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s ú h l a s í  

s prenájmom časti pozemku, z parcely registra „C“ č. 2113 – zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 48,60 m2 v k. ú. Hurbanovo, pre Európske zoskupenie Pons Danubii s r. o., so 

sídlom Námestie gen. Klapku 1, 945 01 Komárno, IČO: 45230021, zastúpené pánom 

Zoltánom Barom – riaditeľom, za cenu prenájmu vo výške 48,60 € ročne na obdobie 10 

rokov, od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2027 podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v platnom znení. Ostatné podmienky prenájmu budú ustanovené v nájomnej 

zmluve. 
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Z prítomných 7 poslancov hlasovalo:   za             7  

                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 

 

 

h) Žiadosť o odpustenie dražby - Anna Gallaiová, KADERNÍCTVO BIANCA 

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

zápisnice. 

        Mestu Hurbanovo bola dňa 9. 8. 2017 doručená žiadosť od Anny Gallaiovej – 

KADERNÍCTVO – BIANCA, so sídlom Konkolyho 6, 947 01 Hurbanovo, IČO: 

30921775 o odpustenie verejnej dražby nebytových priestorov v Dome služieb na 

Konkolyho námestí 6, Hurbanovo. Žiadateľka prenajíma na základe Zmluvy o nájme 

nebytových priestorov č. NEH_177/2012 zo dňa 29. 10. 2012 nebytové priestory o výmere 

29,70 m2 nachádzajúce sa na prízemí budovy Domu služieb so súpisným číslom 1548, na 

adrese Konkolyho nám. 6, Hurbanovo, na parcele registra „C“ č. 125 – zastavané plochy a 

nádvoria už od roku 1992. V uvedených priestoroch prevádzkuje žiadateľka kaderníctvo 

BIANCA. Toto kaderníctvo plánuje pani Gallaiová prevádzkovať aj naďalej.  

Žiadateľka vždy a načas platí nájomné za užívanie nebytových priestorov. Všetky záväzky 

voči Mestu Hurbanovo má uhradené. Jej prevádzka kaderníctva je už veľa rokov 

zaužívaná a je obľúbená nielen medzi obyvateľmi Hurbanova, ale aj okolitých obcí. Pani 

Gallaiová sa pravidelne zúčastňovala verejných dražieb ohľadom prenájmu vyššie 

uvedených nebytových priestorov, kde bola vždy úspešná a priestory vždy vydražila. 

Zákon č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení v § 9a, ods. 9, písm. c) pripúšťa 

prenajať majetok mesta bez verejnej súťaže alebo dobrovoľnej dražby v prípadoch 

hodných osobitného zreteľa, o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou 

väčšinou všetkých poslancov zastupiteľstva. Nakoľko žiadateľka dlhodobo podniká v 

nebytových priestoroch na prízemí budovy Domu služieb v Hurbanove, kde prevádzkuje 

kaderníctvo BIANCA už od roku 1992, vždy riadne a včas platí nájomné a v podnikaní má 

záujme aj naďalej pokračovať, bolo by nevhodné, aby sa táto časť pozemku prenajala 

formou verejnej súťaže alebo dobrovoľnej dražby. Mesto Hurbanovo navrhuje riešiť 

uvedený prípad v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v 

platnom znení a predkladá pred Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove nasledovný návrh na 

uznesenie. 

 

Uznesenie č. 436/2017-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

k o n š t a t u j e  

že prenájom nebytových priestorov o výmere 29,70 m2, nachádzajúcich sa na prízemí 

budovy Domu služieb so súpisným číslom 1548, na adrese Konkolyho nám. 6, Hurbanovo, 

na parcele registra „C“ č. 125 – zastavané plochy a nádvoria pre žiadateľku Annu 

Gallaiovú – KADERNÍCTVO – BIANCA, so sídlom Konkolyho 6, 947 01 Hurbanovo, 

IČO: 30921775, je prípad hodný osobitného zreteľa. 

o d ô v o d ň u j e  
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prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne.  

Žiadateľka dlhodobo podniká v prenajatých nebytových priestoroch na prízemí budovy 

Domu služieb v Hurbanove, kde prevádzkuje kaderníctvo BIANCA už od roku 1992, vždy 

riadne a včas platí nájomné a v podnikaní má záujem aj naďalej pokračovať. 

s c h v a ľ u j e  

zverejnenie svojho zámeru prenajať nebytové priestory o výmere 29,70 m2 na prízemí 

budovy Domu služieb so súpisným číslom 1548, na adrese Konkolyho nám. 6, Hurbanovo, 

na parcele registra „C“ č. 125 – zastavané plochy a nádvoria pre žiadateľku Annu 

Gallaiovú – KADERNÍCTVO – BIANCA, so sídlom Konkolyho 6, 947 01 Hurbanovo, 

IČO: 30921775, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) 

zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení na úradnej tabuli a webovej stránke 

Mesta Hurbanovo, a to najmenej 15 dní pred schvaľovaním tohto nájmu mestským 

zastupiteľstvom. Cena nájmu sa určuje podľa Zásad hospodárenia a nakladania s 

majetkom Mesta Hurbanovo vo výške 33,20 €/m2 ročne, t.j. pri rozlohe nebytových 

priestorov 29,70 m2 celková cena nájmu je: 986,04 € ročne. 

 

 

Z prítomných 7 poslancov hlasovalo:   za             7  

                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 

 

i) Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy – Marián Pánis 

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

zápisnice. 

        Mestu Hurbanovo bola dňa 21. 8. 2017 doručená žiadosť od Mariána Pánisa, so 

sídlom Hroznová 2594/8, 947 03 Hurbanovo – Bohatá, IČO: 44215291 o predĺženie 

Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. NEH_171/2012 zo dňa 11. 10. 2012. Žiadateľ 

prenajíma na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. NEH_171/2012 zo dňa 

11. 10. 2012 obchodné priestory o výmere 56 m2 nachádzajúce sa v budove so súpisným 

číslom 1106, na pozemku, parcele registra „C“ č. 10 - zastavané plochy a nádvoria na 

adrese Orechová 7, Hurbanovo – Bohatá, zapísanej na LV č. 907 už 5 rokov. V týchto 

priestoroch prevádzkuje žiadateľ nefajčiarsku piváreň, ktorá má pozitívne ohlasy medzi 

obyvateľmi Hurbanova. Túto piváreň plánuje pán Pánis prevádzkovať aj naďalej. Žiadateľ 

vždy a načas platí nájomné za užívanie nebytových priestorov. Všetky záväzky voči Mestu 

Hurbanovo má uhradené. Pán Pánis vyššie uvedené nebytové priestory vydražil. Zákon č. 

138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení v § 9a, ods. 9, písm. c) pripúšťa prenajať 

majetok mesta bez verejnej súťaže alebo dobrovoľnej dražby v prípadoch hodných 

osobitného zreteľa, o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou 

všetkých poslancov zastupiteľstva. Nakoľko žiadateľ už 5 rokov podniká v nebytových 

priestoroch budovy so súpisným číslom 1106, na pozemku, parcele registra „C“ č. 10 - 

zastavané plochy a nádvoria na adrese Orechová 7, Hurbanovo – Bohatá, kde prevádzkuje 

nefajčiarsku piváreň, vždy riadne a včas platí nájomné a v podnikaní má záujme aj naďalej 

pokračovať, bolo by nevhodné, aby sa tieto nebytové priestory prenajali formou verejnej 
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súťaže alebo dobrovoľnej dražby. Mesto Hurbanovo navrhuje riešiť uvedený prípad v 

súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení a 

predkladá pred Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove nasledovný návrh na uznesenie. 

 

Uznesenie č. 437/2017-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

k o n š t a t u j e  

že prenájom nebytových priestorov o výmere 56 m2, nachádzajúcich sa v budove so 

súpisným číslom 1106, na pozemku, parcele registra „C“ č. 10 - zastavané plochy a 

nádvoria na adrese Orechová 7, Hurbanovo – Bohatá, zapísaných na LV č. 907 pre 

žiadateľa Mariána Pánisa, so sídlom Hroznová 2594/8, 947 03 Hurbanovo – Bohatá, IČO: 

44215291, je prípad hodný osobitného zreteľa. 

o d ô v o d ň u j e  

prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne.  

Žiadateľ už 5 rokov podniká v prenajatých nebytových priestoroch budovy na adrese 

Orechová 7 v Bohatej, kde prevádzkuje nefajčiarsku piváreň, vždy riadne a včas platí 

nájomné a v podnikaní má záujem aj naďalej pokračovať. 

s c h v a ľ u j e  

zverejnenie svojho zámeru prenajať obchodné priestory o výmere 56 m2 nachádzajúce sa 

v budove so súpisným číslom 1106, na pozemku, parcele registra „C“ č. 10 - zastavané 

plochy a nádvoria na adrese Orechová 7, Hurbanovo – Bohatá, zapísaných na LV č. 907 

pre žiadateľa Mariána Pánisa, so sídlom Hroznová 2594/8, 947 03 Hurbanovo – Bohatá, 

IČO: 44215291, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení na úradnej tabuli a webovej 

stránke Mesta Hurbanovo, a to najmenej 15 dní pred schvaľovaním tohto nájmu mestským 

zastupiteľstvom. Cena nájmu sa určuje podľa Zásad hospodárenia a nakladania s 

majetkom Mesta Hurbanovo vo výške 20,00 €/m2 ročne, t.j. pri rozlohe nebytových 

priestorov 56 m2 celková cena nájmu je: 1 120,00 € ročne. 

 

Z prítomných 7 poslancov hlasovalo:   za             7  

                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 

 

j) Žiadosť o udelenie súhlasu na odstránenie stavby so súp. č. 1399 – Rodinný dom na   

    pozemku parc. č. 2825/2 v k. ú. Hurbanovo 

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

zápisnice. 

        V zmysle § 11, ods. (4), písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vás 

žiadam o udelenie súhlasu na odstránenie stavby so súpisným číslom 1399 na pozemku 

parc. č. 2825/2 v k. ú. Hurbanovo. Ide o stavbu ktorá je vedená na LV č. 2376 vo 

vlastníctve Mesta Hurbanovo ako „Rodinný dom“. Stavba sa nachádza na rohu ulíc Malá a 

Á. Fesztyho v stave, ktorá vyžaduje značné investície zo strany vlastníka na 

zakonzervovanie súčasného stavu. 
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Uznesenie č. 438/2017-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

u d e ľ u j e  

súhlas na odstránenie stavby so súp. č. 1399 na pozemku parc. č. 2825/2 v k. ú. 

Hurbanovo. Ide o stavbu ktorá je vedená na LV č. 2376 vo vlastníctve Mesta Hurbanovo 

ako „Rodinný dom“. 

Z prítomných 7 poslancov hlasovalo:   za             7  

                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 

 

K bodu 11 – D i s k u s i a  

V rámci diskusie zástupkyňa primátorky mesta, Anna Žigová informovala 

o možnosti podania žiadosti na nenávratný finančný príspevok – Výstavba komunitného 

centra v Hurbanove. 

        Komunita je skupina osôb, ktorá žije v určitom zoskupení určenom najmä ulicou v 

obci alebo v jej časti a ktorú spájajú spoločné záujmy, hodnoty a ciele.  

 Obec utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja v oblasti poskytovania 

sociálnych služieb, na komunitnú prácu a komunitnú rehabilitáciu za účelom 

predchádzania vzniku alebo predchádzania zhoršenia nepriaznivých sociálnych situácií a 

riešenia miestnych sociálnych problémov.  

Komunitná práca v oblasti poskytovania sociálnych služieb je podpora aktivít členov 

miestnej komunity k svojpomocnému riešeniu sociálnych problémov v rámci miestneho 

spoločenstva, hlavne rozvojom sociálnych služieb. Komunitná rehabilitácia v oblasti 

poskytovania sociálnych služieb je koordinácia činnosti subjektov – rodina, obec, 

vzdelávacie inštitúcie, poskytovatelia sociálnych služieb, poskytovatelia služieb 

zamestnanosti a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Cieľom komunitnej rehabilitácie 

je obnova alebo rozvoj fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných 

schopností fyzickej osoby v nepriaznivej sociálnej situácii a podpora jej začlenenia do 

spoločnosti. Za účelom vykonávania komunitnej rehabilitácie sa môžu zriaďovať 

komunitné centrá. 

V súčasnosti v rámci Operačného programu Ľudské zdroje  je otvorená výzva na výstavbu 

nových komunitných centier v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych 

komunít. Mesto Hurbanovo by sa mohlo uchádzať o nenávratný finančný príspevok na 

výstavbu takéhoto komunitného centra. V pláne by bola výstavba objektu s dvoma 

podlažiami s klubovými miestnosťami, soc. zariadeniami, kanceláriou, strediskom osobnej 

hygieny, ďalej by na pozemku bola spevnená plocha s parkovacími miestami a možno 

i altánok na vonkajšiu činnosť.  Mesto má k dispozícii pozemky na ul. Úzka – parcely 

1598/2 a 1612 o výmere 368 m2 a 592 m2 . Nenávratný finančný príspevok je možné 
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získať do výšky 350 tis. € s 5 % spoluúčasťou. Predpokladané náklady na výstavbu by boli 

cca 350 tis. €. 

 

O výstavbe komunitného centra v Hurbanove poslanci diskutovali, zástupkyňa primátorky 

mesta Anna Žigová predložila návrh na uznesenie. 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove     

s c h v a ľ u j e  

zámer na výstavbu Komunitného centra. 

 

Z prítomných 7 poslancov hlasovalo:    

Žigová                                                                                       za             1  

                                                                                                                                     proti    0                                                                         

Radošická,Ing.Hegyi,Ondrušek Z.,Ondrusek P.,Bc.Tomaščin,RNDr.Hamranová    zdržal sa hlasovania   6 

Tento návrh na uznesenie poslancami MsZ nebol prijatý. 

 

Ďalej, do diskusie sa prihlásil Ing. Hegyi,  pýtal sa na opodstatnenosť opakujúcej sa 

neprítomnosti niektorých poslancov na zasadnutiach MZ. 

Zástupkyňa primátorky mesta, Anna Žigová prosila poslancov dať návrh na umiestnenie 

bezdomovcov počas zimy. 

Primátorka mesta, Mgr. Basternák upriamila pozornosť na akcie konané v Hurbanove, 

a srdečne pozvala záujemcov. 

- 16. 9. 2017 oberačkové slávnosti – Krv vrchu ABA, 

- 17. 9. 2017 hodové slávnosti v Novej Trstenej, 

- 23. 9. 2017 oslava 130. výročia založenia DHZ, ktorá bude spojená s V. ročníkom   

  hasičskej súťaže o Pohár primátorky mesta Hurbanovo, 

- 15. 10. 2017  balet Labutie jazero v Kultúrnom dome Hurbanovo. 

 

Na záver pripomenula, že 23. zasadnutie mestského zastupiteľstva sa bude konať posledný 

októbrový týždeň, t. j. 26. 10. 2017. 

 

 

K bodu 12 – Z á v e r  

Nakoľko  program  rokovania  mestského zastupiteľstva  bol vyčerpaný, primátorka 

mesta Mgr. Ildikó Basternák sa poďakovala všetkým prítomným za účasť a ukončila 22. 

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove. 
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Mgr. Ildikó  B a s t e r n á k                                          Ing. Adriana   K a s á š o v á                                   

              primátorka mesta                                                             prednostka úradu    

 

 

 

 

 

Overovatelia:     Anna   Ž i g o v á 

 

                            Peter   O n d r u s e k 


