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Z á p i s n i c a 

 

z  23.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,  

ktoré sa konalo dňa 26. 10. 2017 

 

Rokovanie  23.  zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v  Hurbanove zahájila  Mgr.  

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

tejto zápisnice).  

 

Neprítomná, ospravedlnená: Anna Žigová.  

Neprítomný: Zoltán Pollák 

 

Ďalší prítomní:     Ing. Koloman Cserge, hlavný kontrolór mesta 

Ing. Margita Rechtorisová, vedúca ekonomického odd. MsÚ 

Ing. Zoltán Veres, vedúci správneho oddelenia MsÚ  

Ing. Edita Gogolová, hlavná účtovníčka ekonomického odd. MsÚ 

Mgr. Roland Hulko, vedúci odd. regionálneho rozvoja MsÚ 

Mgr. Renáta Šuláková, riaditeľka ZPS SMARAGD Hurbanovo 

Ing. Ján Bahorec, konateľ spol. MsVaK Hurbanovo 

Jozef Daráž, náčelník Mestskej polície Hurbanovo 

 

Primátorka mesta Mgr. Ildikó Basternák predložila návrh programu rokovania 

a zároveň žiadala do bodu rôzne doplniť materiál: 

- Žiadosť o navýšenie rozpočtu na opravu strechy mestského obytného nájomného domu 

na ul. Sládkovičova č. 34 a 36. 

Mgr. Basternák poprosila poslancov hlasovať o doplnenie návrhu. 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:   za             8 

                                                                                                                                     proti    0 

 Ing. Hegyi                                                                                                                   zdržal sa hlasovania   1 

 

   

  1. Zahájenie, schválenie pracovných komisií a zapisovateľky 

  2. Interpelácia 

  3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 

  4. Voľba členov do Rady školy 

  5. Návrh na zloženie inventarizačných komisií pre riadnu ročnú inventarizáciu  

      majetku mesta  

  6. Rôzne 

  7. Diskusia 

  8. Záver 
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Program rokovania 23. zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 26. 10. 2017 bol 

poslancami mestského zastupiteľstva 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 

        Zoltán  O n d r u š e k 

 

Mandátová komisia:                         Ing. Mikuláš  G r ó f     

                                                      Mgr. Peter   Z á v o d s k ý 

        Ing. Karol  L o v á s z 

 

Zapisovateľka:                                          Silvia   F e j e s o v á 

 

Overovatelia:     Bc. Štefan   T o m a š č i n                    

                Zoltán   O n d r u š e k 

 

Navrhnuté zloženie pracovných komisií bolo poslancami mestského zastupiteľstva 

schválené. 

 

K bodu 2 -  I n t e r p e l á c i a  

          V rámci interpelácie Ing. Gróf  prosil počas Sviatkov všetkých svätých zabezpečiť 

zvýšenú kontrolnú činnosť mestskej polície v okolí cintorínov. 

- Žiadal zabezpečiť mobilné toalety v cintoríne Hurbanovo ako aj v Bohatej. 

- Tlmočil sťažnosť obyvateľov mesta ohľadne krádeže zavesených žetónov zo smetných 

nádob pred zberom komunálneho odpadu, ako aj o šírení používania a predaja drog 

a omamných látok v meste. 

- Vyslovil poďakovanie ohľadne zašrafovania hlavnej cesty oproti reštaurácii TWINS. 

- Tlmočil sťažnosť pána Botoša, že mu nebol dovolený prenájom kultúrneho domu na 

oslavu narodenín.  

- Pýtal sa na počet prihlásených občanov rómskej národnosti na prechodný a trvalý pobyt 

v Hurbanove. 

Jozef Daráž, náčelník mestskej polície odpovedal, že sa vykonáva monitorovanie 

prihlásených rómskych občanov ale bezdôvodná legitimácia nie je zo zákona povolená. 

- Zvýšená kontrolná činnosť počas Sviatkov všetkých svätých bude zabezpečená. 

- Nahlásené prípady krádeže smetných lístkov boli doriešené a pokutované.  

- Drogovú činnosť monitoruje a rieši špeciálna jednotka kriminálnej polície. 

Ohľadne prenájmu priestoru primátorka mesta, Mgr. Basternák odpovedala, že 

v Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo nie je schválený 

prenájom nehnuteľného majetku pre fyzické osoby. 
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- Mobilné toalety budú riešené podľa možnosti. 

Bc. Tomaščin tlmočil sťažnosť obyvateľov mesta na nefunkčnosť verejného osvetlenia 

niektorých ulíc v noci.  

Mgr. Hulko dodal, že môže nastať výpadok elektriny kvôli poveternostným vplyvom. 

Obyvatelia môžu nahlásiť na Mestský úrad Hurbanovo. 

RNDr. Hamranová upozornila na častejšie čistenie kanalizačných odtokov na parkovisku 

pri vchode do zubných ambulancií. 

Mgr. Hulko odpovedal, že dažďové vpuste sa priebežne čistia, ale budú preverené. 

RNDr. Hamranová informovala o objavení bezdomovca v lesíku na ulici Výskumníckej. 

Ďalej sa pýtala, či mestská polícia má vedomosť o obchodovaní s koňmi na ulici 

Podzáhradnej a Agátovej. 

Jozef Daráž, náčelník mestskej polície dodal, že dotyčný pán bol predvolaný, chov koní 

bol preverený aj veterinárskym úradom, ktorý vydal povolenie. Na týranie zvierat nebol 

podaný žiadny podnet.  

RNDr. Hamranová upriamila pozornosť na parkovanie kamiónov pred areálom Heineken 

Slovensko, a.s. Hurbanovo a na veľa dopravných nehôd na ulici Novozámockej. 

- Pýtala sa na policajné akcie prevedené štátnou políciou, o čom pán náčelník mestskej 

polície nemal bližšie informácie. 

Na parkovanie kamiónov mestská polícia nemá žiadny vplyv, nie je tam žiadna dopravná 

značka zákazu parkovania. Riešiteľné môže byť jedine pristihnuté znečistenie prostredia 

vodičmi kamiónov. Bc. Tomaščin navrhol príjazd do areálu Heineken Slovensko, a.s. 

riešiť zo zadnej strany.  

Poslankyňa Radošická sa sťažovala na vysoké trávy, ktoré prekážajú pri výjazde 

z parkoviska na hlavnú cestu, s čím Mgr. Hulko nesúhlasil. 

Pripomenula výjazd z ulice Ordódyho na hlavnú cestu, nakoľko veľa áut parkuje na okraji 

cesty, prosila podľa možnosti zašrafovať. 

Poslanec Zoltán Ondrušek žiadal opravu strechy Kultúrneho domu Hurbanovo kvôli 

zatekaniu. 

Primátorka mesta, Mgr. Basternák odpovedala, že dočasná oprava strechy sa uskutoční 

koncom októbra. Čaká sa na vyhodnotenie projektu – Rekonštrukcia kultúrneho domu, 

aby sa mohlo pristúpiť k plnohodnotnej rekonštrukcií. 

Mgr. Závodský poprosil kontrolu stavu stromov na Základnej škole Hurbanovo, Nám. 

Konkolyho – Thege č. 2, aby nedošlo k úrazu.  

Mgr. Hulko dodal, že na kontrolu stavu stromov zatiaľ nie sú finančné prostriedky, 

popadané konáre počas zlých poveternostných vplyvov boli odstránené. 

Primátorka mesta, Mgr. Basternák prisľúbila, že analýza stavu stromov bude pripravená 

na budúce zasadnutie mestského zastupiteľstva. 

 

K bodu 3 

Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 

Na 22. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, konaného dňa 14. septembra 

2017 boli prijaté uznesenia od čísla 410 do 438/2017 - MZ.  

Ukladaciu časť malo uznesenie č. 411 a 427/2017 – MZ. 
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V uznesení č. 411/2017, 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. 

Správa o výsledku finančnej kontroly je zaradený do programu rokovania MZ. 

 

V uznesení č. 427/2017  Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove      

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. 

Táto úloha bola splnená. 
 

K bodu 4 

Voľba členov do Rady školy 

Materiál predložila Mgr. Valachová, referentka oddelenia školstva a predniesla Mgr. 

Basternák. Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 

        Podľa § 24, ods. 16 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a 

školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov je funkčné obdobie orgánov školskej samosprávy štvorročné. Z uvedeného 

vyplýva , že v roku 2017 končí funkčné obdobie radám škôl, ktoré boli ustanovené v roku 

2013 a je potrebné ustanoviť nové orgány školskej samosprávy. V zmysle § 25 vyššie 

uvedeného zákona sú členmi rady školy alebo školského zariadenia, ktorých 

zriaďovateľom je obec, aj delegovaní zástupcovia zriaďovateľa. Na základe žiadostí škôl 

je potrebné delegovať zástupcov Mesta Hurbanovo do rád škôl v nasledovných školách : 

 - Rada školy pri Základnej škole s MŠ Árpáda Fesztyho s VJM, Športová 7, Hurbanovo - 

Rada školy pri Materskej škole, Nový diel 50, Hurbanovo Navrhovaní delegáti :  

- Základná škola s MŠ Árpáda Fesztyho s VJM, Športová č. 7 v Hurbanove:  

- Peter Ondrusek, Poľná 7, Hurbanovo  

- Marta Uzsáková, Kostolná 3, Hurbanovo  

- Mgr. Roland Hulko, Podzáhradná 57, Hurbanovo  

- Silvia Fejesová, Kvetná 13, Hurbanovo  
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- Materská škola, Nový diel 50, Hurbanovo:  

- RNDr. Mária Hamranová, Pivovarská 7, Hurbanovo  

- Bc. Štefan Tomaščin, Sládkovičova 28, Hurbanovo  

- Georgína Radošická, Komenského 5, Hurbanovo  

- PaedDr. Juraj Svitek, Komárňanská 171, Hurbanovo.  

 

Uznesenie č. 439/2017-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

d e l e g u j e  

do rád škôl nasledovných delegátov na funkčné obdobie 2017 - 2021 :  

- Rada školy pri Základnej škole s MŠ Árpáda Fesztyho s VJM, Športová 7, Hurbanovo : 

Peter Ondrusek, Marta Uzsáková, Silvia Fejesová, Mgr. Roland Hulko,  

- Rada školy pri Materskej škole, Nový diel 50, Hurbanovo: RNDr. Mária Hamranová, Bc. 

Štefan Tomaščin, Georgína Radošická, PaedDr. Juraj Svitek. 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:   za             9 

                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 

 

K bodu 5 

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. 2017 a odovzdajú ústrednej 

inventarizačnej komisii najneskôr do 19. 1. 2018 inventúrne súpisy spracované v súlade s 

§ 30 zákona o účtovníctve, podpísané členmi inventarizačnej komisie. 

 

Uznesenie č. 440/2017-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s c h v a ľ u j e  

1. ústrednú inventarizačnú komisiu,  

2. dielčie inventarizačné komisie v súlade s predloženým návrhom. 

u k l a d á  

1.1. Dielčím inventarizačným komisiám:   

a) spracovať návrhy na vyradenie majetku mesta a odovzdať ich najneskôr do 31. 10. 2017 

ústrednej inventarizačnej komisii,  

b) vykonať riadnu ročnú inventarizáciu majetku k 31. 12. 2017 v súlade so zákonom o 
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účtovníctve a spracované materiály odovzdať ústrednej inventarizačnej komisii do 19. 1. 

2018;  

  

2. Ústrednej inventarizačnej komisii:   

Predložiť mestskému zastupiteľstvu správu o ročnej inventarizácii vykonanej k 31. 12. 

2017 v rámci záverečného účtu mesta. 

Z: Vedúci referátu 

T: 31. 12. 2017 

 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:   za             9 

                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 

 

K bodu 6 – R ô z n e 

a) Správa o výsledku finančnej kontroly 

Materiál predkladal Ing. Cserge, hlavný kontrolór mesta. Písomná správa tvorí prílohu 

zápisnice. 

        Na základe uznesenia č. 411/2017-MZ z 22. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 

Hurbanove konaného dňa 14.09.2017, vykonal v termíne od 25.09 do 19.10. 2017 hlavný 

kontrolór mesta Hurbanovo Ing. Koloman Cserge finančnú kontrolu v povinnej osobe 

Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo, IČO: 00 306 452 s cieľom 

preveriť správnosť postupu poskytovania finančného príspevku za výber parkovného pre 

prenajímateľa. Kontrolované obdobie: od 25.09. do 19.10.2017. Povinnou osobu boli 

predložené a oprávnenou osobou boli skontrolované:  

1. NÁJOMNÁ ZMLUVA o nájme pozemku č. NEH 114/2017 z 30.08.2017.  

2. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve o nájme pozemku č. NEH 114/2017 uzatvorenej dňa 

30. 08. 2017 z 18.10.2017.  

3. ŽIVNOSTENSKÝ LIST č. OŽP-H/2008/00012-5/CR1 z 08. 01. 2008.  

4. Návrh na uznesenie číslo 155/2007-MZ z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 

Hurbanove, konaného dňa 14.12.2007.  

Na základe vykonaného overovania neboli zistené žiadne nedostatky.  

Správa o výsledku finančnej kontroly doručená povinnej osobe dňa 20.10.2017. 

 

Bc. Tomaščin poprosil hlavného kontrolóra o podrobnejšie vysvetlenie a pýtal sa či je to 

v prospech mesta výhodné. 

Uznesenie č. 441/2017-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

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

správu o výsledku finančnej kontroly vykonaného na základe uznesenia 411/2017-MZ. 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 7  

                                                                                                                                     proti    0 

Ing.Lovász, RNDr.Hamranová                                                                                    zdržal sa hlasovania   2 
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b) Vyžiadanie súhlasu MZ naďalej pokračovať v podnikateľskej činnosti 

Materiál predkladal Ing. Cserge, hlavný kontrolór mesta. Písomná správa tvorí prílohu 

zápisnice. 

        Z dôvodu že Mestské zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 14. 09. 2017 zvolilo Ing. 

Kolomana Csergeho za hlavného kontrolóra mesta Hurbanovo do hlavného pracovného 

pomeru na 50 % - ný pracovný úväzok s nástupom práce od 1. 11. 2017 (viď. uznesenie č. 

410 /2017 -MZ zo dňa 14.09.2017), Ing. Cserge žiadal Mestské zastupiteľstvo o súhlas 

naďalej pokračovať v podnikateľskej činnosti z dôvodu že podľa Zákona o obecnom 

zriadení, zákon č. 369/1990 Zb. § 18 ods. 1 - hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu 

obecného zastupiteľstva podnikať. Jeho podnikateľská činnosť je zameraná hlavne na 

oblasť služieb pre poľnohospodársku výrobu a v žiadnom prípade nebude prekážkou v 

nezávislom a nestrannom výkone práce hlavného kontrolóra na 50 % - ný pracovný 

úväzok.  

 

Uznesenie č. 442/2017-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s ú h l a s í  

s tým, aby v čase vykonávania funkcie hlavného kontrolóra mesta Hurbanovo na 50 %-ný 

pracovný úväzok mohol Ing. Koloman Cserge zároveň vykonávať súčasnú podnikateľskú 

činnosť. 

 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 8  

                                                                                                                                     proti    0 

RNDr.Hamranová                                                                                                       zdržal sa hlasovania   1 

 

 

c) Súhlas s prenájmom nebytových priestorov – Anna Gallaiová, Kaderníctvo 

BIANCA 

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

zápisnice. 

        Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 436/2017-MZ zo dňa 14. 9. 

2017 bolo schválené zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo 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 nám. 6, 947 01 Hurbanovo, IČO: 30921775, 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 986,04 € 

ročne na obdobie 5 rokov. Zámer mesta bol zverejnený zákonným spôsobom na úradnej 

tabuli a webovej stránke mesta. Schválenie prenájmu nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 9, 

písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení si vyžaduje súhlas 

trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 
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Uznesenie č. 443/2017-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s ú h l a s í  

s prenájmom nebytových priestorov 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 nám. 6, 947 01 Hurbanovo, IČO: 

30921775 za cenu prenájmu podľa Zásad Hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta 

Hurbanovo vo výške 33,20 €/m2/ročne, t. j. nájomné spolu vo výške 986,04 € 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 9 poslancov hlasovalo:   za             9 

                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 

 

 

 

d) Súhlas s prenájmom nebytových priestorov – Marián Pánis 

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

zápisnice. 

        Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 437/2017-MZ zo dňa 14. 9. 

2017 bolo schválené zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo prenajať nebytové priestory o 

výmere 56 m2 v budove so súpisným číslom 1106, na adrese Orechová 7, Hurbanovo – 

Bohatá na parcele registra „C“ č. 10 – zastavané plochy a nádvoria pre žiadateľa Mariána 

Pánisa, so sídlom Hroznová 2594/8, 947 03 Hurbanovo - Bohatá, IČO: 44215291, 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 20,00 €/m2/ročne, t. j. 

celkové nájomné je 1 120,00 € 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. 444/2017-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s ú h l a s í  

s prenájmom nebytových priestorov o výmere 56 m2 v budove so súpisným číslom 1106 

na adrese Orechová 7, Hurbanovo – Bohatá na parcele registra „C“ č. 10 – zastavané 

plochy a nádvoria pre žiadateľa Mariána Pánisa, so sídlom Hroznová 2594/8, 947 03 

Hurbanovo - Bohatá, IČO: 44215291 za cenu prenájmu podľa Zásad hospodárenia a 

nakladania s majetkom  Mesta  Hurbanovo  vo  výške  20,00 €/m2/ročne,  t. j.  nájomné  
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spolu  vo  výške 1 120,00 € 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 9 poslancov hlasovalo:   za             9 

                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 

 

e) Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2017 

Materiál predložila Mgr. Šuláková, riaditeľka ZPS Smaragd a predniesla Mgr. Basternák. 

Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 

        ZPS Smaragd Hurbanovo žiada zriaďovateľa o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta 

na rok 2017 v sume 20 000 €, nakoľko zariadenie nie je schopné vykryť náklady na bežnú 

prevádzku z vlastných príjmov a štátnej dotácie. Hlavným dôvodom sú každoročne sa 

zvyšujúce výdavky na zabezpečenie bežného chodu zariadenia. Výšku výdavkov vo 

veľkej miere ovplyvňujú zákonom stanovené povinnosti, ktorých je čím ďalej tým viac a 

treba ich zabezpečiť bez ďalšieho finančného krytia, nakoľko výška pridelenej štátnej 

dotácie je od roku 2008 nezmenená. Jedná sa o výdavky na mzdy, ktoré sa každoročne 

valorizujú, súvisiace odvody do fondov, ako aj výdavky na revízie, opravy, štátne skúšky 

zariadení, pracovnú zdravotnú službu, ako aj výdavky na elektrinu, plyn, vodu a pod. 

Okrem toho na hospodárenie organizácie má negatívny vplyv aj skutočnosť, že 

rozpočtovanú výšku príjmov nie je možné naplniť predovšetkým z toho dôvodu, že v 

zariadení sú umiestnení aj obyvatelia s ťažkými zdravotnými diagnózami, čo vyžaduje ich 

častejší pobyt v nemocnici, resp. v kúpeľoch a za toto obdobie sa nemôžu Žiadať platby v 

zmysle VZN č.122 a jeho dodatku. 

 

Členovia Komisie finančnej, správy majetku mesta a verejnej súťaže pri MZ v Hurbanove 

sa oboznámili s predloženou žiadosťou a dotazovali sa, prečo tento problém nebol 

nastolený už na minulom zasadnutí mestského zastupiteľstva, keď bola prejednávaná II. 

zmena rozpočtu mesta. Vzhľadom k tomu, že predložená žiadosť je naformulovaná veľmi 

všeobecne, finančná komisia žiadala o predloženie podrobnej analýzy doterajších 

výdavkov, ako aj konkrétny účel použitia požadovanej dotácie s patričným odôvodnením. 

Uznesenie č. 445/2017-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s ú h l a s í  

s poskytnutím dotácie z rozpočtu mesta v celkovej výške 20 000 € pre Zariadenie pre 

seniorov - SMARAGD, Sládkovičova 30, Hurbanovo. Uvedená finančná čiastka bude do 

rozpočtu zapracovaná v rámci III. zmeny rozpočtu mesta. 
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Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 5  

                                                                                                                                     proti    0 

Ing.Hegyi, Radošická, Z.Ondrušek, P.Ondrusek                                                         zdržal sa hlasovania   4 

 

 

f) Pripojenie splaškovej kanalizácie obce Bajč na ČOV Hurbanovo 

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

tvorí prílohu zápisnice. 

        Dňa 17. októbra 2017 podala Obec Bajč žiadosť o vydanie súhlasu pripojenia 

splaškovej kanalizácie obce na čistiareň odpadových vôd Hurbanovo. Očakávané hodnoty 

návrhového látkového zaťaženia našej ČOV by predstavovali 693 EO60. V súčasnosti 

Mestské vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo s.r.o. spravujú a prevádzkujú obecný 

vodovod i čiastočnú obecnú kanalizáciu, ktorá pokrýva nové záujmové územie 

novostavieb pri obci. Vybudované je výtlačné potrubie, ktoré ústí do čerpacej stanice pri 

priemyselnom parku. Toto potrubie by bolo využívané aj pri dobudovaní zvyšnej časti 

obecnej splaškovej kanalizácie. Kapacitne je Čistiareň odpadových vôd Hurbanovo 

navrhnutá na 10 000 EO, pre mesto Hurbanovo je 9 290 EO. V prípade napojenia obce 

Bajč by sme boli kapacitne do 10 000 EO, čo nevyžaduje ďalšie úpravy ČOV. Aj na 

základe vyjadrenia MsVaK s.r.o. navrhujeme súhlasiť s napojením obecnej splaškovej 

kanalizácie Obce Bajč na ČOV Hurbanovo. 

 

Poslanec Zoltán Ondrušek sa pýtal na funkčnosť fekálneho vozidla mesta. 

Mgr. Hulko odpovedal, že vozidlo zatiaľ nie je v prevádzke, odvoz splaškových vôd 

zabezpečí obec Bajč podľa vlastného cenníka.  

 

Uznesenie č. 446/2017-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s ú h l a s í  

s pripojením splaškovej kanalizácie obce Bajč na ČOV Hurbanovo s max. kapacitou 693 

EO. 

 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 7  

                                                                                                                                     proti    0 

Ing.Lovász, P.Ondrusek                                                                                              zdržal sa hlasovania   2 

 

g) Výstavba komunitného centra 

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

tvorí prílohu zápisnice. 

        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 
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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 situácií a 

podpora jej začlenenia do spoločnosti. Za účelom vykonávania komunitnej rehabilitácie sa 

môžu zriaďovať komunitné centrá. Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí 

a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien 

a predpisov v § 75 vymenováva pôsobnosť obce. Okrem iného sa uvádza aj, že obec 

utvára podmienky na prácu s komunitou, zriaďuje zariadenia podľa potrieb obyvateľov na 

účel výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately........ V súčasnosti v 

rámci Operačného programu Ľudské zdroje je otvorená výzva OPLZPO6-SC613-2016-2 

na výstavbu nových komunitných centier v obciach s prítomnosťou marginalizovaných 

rómskych komunít Modernizácia a rekonštrukcia komunitných centier v obciach s 

prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít Prestavba objektov za účelom 

zriadenia a fungovania komunitných. 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 m 2 a 592 m2 .  

Nenávratný finančný príspevok je možné získať do výšky 350 000 € s 5 % spoluúčasťou. 

Predpokladané náklady na výstavbu by boli cca 350 000 €. 

 

PODROBNOSTI O KOMUNITNOM CENTRE  

Čo je komunitné centrum? V komunitnom centre sa fyzickej osobe, rodine alebo 

skupine osôb v nepriaznivej sociálnej situácii, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením, 

majú obmedzené schopnosti alebo možnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť 

svoje problémy pre zotrvávanie v segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a 

generačne reprodukovanej chudoby, poskytujú odborné činnosti, iné činnosti a aktivity. 

Komunitné centrum je zariadenie, poskytujúce programy, ktorých cieľom je vzdelávanie, 

pestovanie záujmových aktivít, občianska svojpomoc alebo riešenie určitých problémov, 

zároveň vytvára priestorové a materiálne podmienky pre komunitný rozvoj, komunitnú 

rehabilitáciu a sociálnu prácu prostredníctvom poskytovania komplexných sociálnych a 

komunitných služieb. Prispieva k predchádzaniu vzniku alebo zhoršovaniu nepriaznivých 

sociálnych situácií a riešeniu miestnych sociálnych problémov, sociálnemu začleňovaniu 

osôb sociálne vylúčených na individuálnej, ako aj na lokálnej úrovni.  

Komunitné centrum je: • spoločným priestorom pre celú sídelnú komunitu obce;  

• priestorom pre rozvoj rôznych subskupín komunity s ohľadom na fakt, že jeden človek 

môže byť súčasťou rôznych subskupín v priestore aj v čase. Zároveň, obyvatelia 

marginalizovanej rómskej komunity sú len jednou zo subskupín (hoci prioritnou), na ktoré 

sa komunitné centrum orientuje;  



 

Zápisnica z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 

konaného dňa 26. 10. 2017 

- 12 - 

• neutrálnym priestorom pre deeskaláciu komunitných napätí a konfliktov;  

• podporou obce v oblasti komunitného rozvoja a budovania komunity.  

Poslaním KC je prostredníctvom poskytovania komplexných sociálnych a komunitných 

služieb prispievať k sociálnemu začleňovaniu osôb, vylúčených na individuálnej, ale i 

lokálnej úrovni a hľadať vhodné formy a programy na riešenie zistených sociálnych 

problémov. KC spolupracuje s organizáciami, ktoré rozširujú jeho pôsobnosť. Podporuje 

vzdelávanie a pomáha tak vytvoriť osobnosti, ktoré nebudú zaťažené predsudkami a 

netolerantným správaním k iným ľudom. Medzi základné ciele KC patrí: zvyšovanie 

sociálnych zručností, kompetencií a sociálnej mobility, prevencia a predchádzanie 

sociálno – patologických javov a rizikového správania, poskytovanie poradenských 

činností pre potreby komunity a klienta, poskytovanie vzdelávacích a voľno časových 

aktivít, poskytovanie služieb pre potreby jednotlivca a skupiny a podpora ich vzájomnej 

interakcie, včasná intervencia, prepojenie marginalizovanej skupiny a ľudí žijúcich v obci; 

vytvorenie pocitu spolupatričnosti, odbúravanie predsudkov Komunitné centrá sú strešnou 

inštitúciou, v ktorej sa poskytujú sociálne a vzdelávacie služby, realizujú programy, 

zamerané na podporu zamestnanosti, programy komunitného rozvoja a poskytujú 

asistenciu samosprávam a ďalším inštitúciám. Výraznou mierou napomáhajú k začleneniu 

marginalizovaných skupín do bežného chodu spoločnosti. Taktiež pôsobia preventívne, 

pomáhajú predchádzať mnohým nežiadúcim javom v spoločnosti vďaka svojím 

preventívnym programom, ale taktiež sú často krát účastníkmi krízovej intervencie. 

Klientmi komunitného centra sú:  

- deti a žiaci MŠ, ZŠ, SŠ, dospievajúci a dospelí aj seniori  

- fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii, ťažkej životnej situácii  

- príslušníci marginalizovaných skupín obyvateľov  

Aktivity komunitného centra: Na základe analýzy stavu, existujúcich problémov a 

následne potrieb a záujmov občanov je spracovaný plán na odborné a iné činnosti a 

aktivity KC. Aktivity smerujú k zmene sociálnych podmienok komunity ambulantnou vo 

výnimočných prípadoch terénnou formou. Sú zamerané na:  

- poskytovanie služieb pre potreby jednotlivca a skupiny a ich vzájomnej interakcii  

- prevenciu sociálnej exklúzie, preventívne aktivity  

- základné sociálne poradenstvo,  

- záujmová činnosť a voľnočasové aktivity pre deti, mládež, rodinu, seniorov 

- výchovno – vzdelávacie a aktivizačné služby pre deti, mládež, rodinu a nezamestnaných 

- prípravu na vyučovanie, doučovanie detí pomoc pri uplatňovaní práv a právom 

chránených záujmov  

- pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa 

do a zo školského zariadenia,  

- podporu pri organizovaní času, podpora pri zapojení sa do spoločenského a pracovného 

života,  

- podporu rozvoja osobných záujmov mladých nezamestnaných.  

Aktivity sú prispôsobené potrebám klientov počas celej realizácie projektu. KC by slúžilo 

pre všetky vyššie uvedené skupiny obyvateľov mesta Hurbanovo. Vstup by bol voľný a 

zdarma. Zakázaný vstup by mali občania pod vplyvom návykových látok, s agresívnym 
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chovaním, pretože z KC chceme vybudovať bezpečné miesto. KC by spolupracovalo aj s 

týmito subjektmi: ÚPSVaR, rôzne mimovládne organizácie, MŠ, ZŠ.  

KC sa rôznou činnosťou, aktivitami, službami snažilo zapojiť deti, rodičov a ostatných 

občanov do aktívneho prístupu podieľania sa na dianí mesta, odstraňovania bariér a 

vytvárania komunikačných kanálov. 

 

Komisia finančná, správa majetku mesta a verejnej súťaže pri MZ v Hurbanove 

konštatuje, že s predloženým zámerom na výstavbu komunitného centra sa už mestské 

zastupiteľstvo zaoberalo na svojom poslednom zasadnutí, kde nebol tento zámer 

schválený. Komisia nepodporuje predložený zámer, nakoľko prevádzkové náklady na 

zabezpečenie chodu daného zariadenia by v budúcnosti v značnej miere zaťažili rozpočet 

mesta, s čím aj poslanec Bc. Tomaščin súhlasil. 

Peter Ondrusek vyjadril nesúhlas s výstavbou komunitného centra a bude to riešiť cez 

petičnú akciu. 

Ing. Lovász nesúhlasí s umiestnením komunitného centra v strede mesta, prosí nájsť 

vhodné pozemky na okraji mesta. 

Mgr. Závodský podporuje výstavbu komunitného centra, nakoľko by bola vhodná 

prevýchova mladej generácie. 

Ing. Gróf trvá na doriešení rómskej problematiky v meste. 

Poslankyňa Radošická sa pýtala, či štát do budúcna bude prispievať na ďalšie náklady. 

Zoltán Ondrušek navrhol kontajnerový systém.  

Bc. Tomaščin navrhol osloviť neziskové organizácie, ktoré sa starajú o neprispôsobivých 

občanov. 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s c h v a ľ u j e  

zámer na výstavbu „Komunitného centra“, vypísanie súvisiacich verejných súťaží a 

podanie žiadosti o NFP. 

 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:    

 Mgr. Závodský                                                                              za             1  

Bc.Tomaščin, Ing.Hegyi, Z.Ondrušek, P.Ondrusek                                                     proti    4                                                                         

Radošická, RNDr.Hamranová, Ing.Lovász, Ing.Gróf                                                zdržal sa hlasovania   4 

 

Tento návrh na uznesenie poslancami MsZ nebol prijatý. 

 

h) Prenájom poľnohospodárskej pôdy pre Poľovnícke združenie Bohatá 

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

zápisnice. 

        Dňa 19. 10. 2017 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť od Poľovníckeho 

združenia Bohatá, so sídlom Novozámocká 139, 947 03 Hurbanovo, IČO: 35594705, 
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zastúpené RNDr. Miroslavom Nemčekom - predsedom, ohľadom prenájmu 

poľnohospodárskej pôdy, a to pozemku parcely registra „C“ č. 4218 – orná pôda, v k. ú. 

Bohatá o výmere 4 178 m2, zapísanej na LV č. 2869. Žiadateľ má v záujme uvedený 

pozemok používať na pestovanie krmiva pre voľne žijúcu a poľovnú zver. Zákon č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení podľa § 9a, ods. 9, písm. c) pripúšťa 

prenajať majetok mesta bez verejnej súťaže alebo dobrovoľnej dražby v prípadoch 

hodných osobitného zreteľa, o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou 

väčšinou všetkých poslancov zastupiteľstva. Nakoľko žiadateľ je vážnym záujemcom 

pestovania krmiva pre voľne žijúcu a poľovnú zver 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. 447/2017-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

k o n š t a t u j e  

že prenájom poľnohospodárskej pôdy, a to pozemku parcely registra „C“ č. 4218 – orná 

pôda, v k. ú. Bohatá o výmere 4 178 m2, zapísanej na LV č. 2869 pre Poľovnícke 

združenie Bohatá je prípad hodný osobitného zreteľa. 

o d ô v o d ň u j e  

prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne:   

Žiadateľ má v záujme uvedený pozemok používať na pestovanie krmiva pre voľne žijúcu 

a poľovnú zver. 

s c h v a ľ u j e  

zverejnenie svojho zámeru prenajať poľnohospodársku pôdu, a to pozemok parcela 

registra „C“ č. 4218 – orná pôda, v k. ú. Bohatá o výmere 4 178 m2, zapísanej na LV č. 

2869 pre Poľovnícke združenie Bohatá so sídlom Novozámocká 139, 947 03 Hurbanovo, 

IČO: 35594705, zastúpené RNDr. Miroslavom Nemčekom - predsedom, 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 na 

základe Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo vo výške 80,00 

€/1 ha/rok, t.j. celková cena nájmu je 33,42 € ročne. 

 

Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:   za             8 

                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 

Počas hlasovania Ing. Lovász nebol prítomný. 
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i) Žiadosť o udelenie písomného súhlasu k podnájme časti pozemku – Ing. Štefan 

Štifner, CSc. - STIFI 

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

zápisnice. 

        Ing. Štefan Štifner, CSc. – STIFI, so sídlom Zelený Háj 2652, 947 01 Hurbanovo, 

IČO: 31833438 prenajíma na základe Nájomnej zmluvy o nájme poľnohospodárskej pôdy 

č. NEH_295/2011 zo dňa 28. 10. 2011 poľnohospodárske pozemky o výmere 322 287 m2, 

v k. ú. Bohatá, vedené na LV č. 2869. V zmysle Čl. V, odsek piaty Nájomnej zmluvy o 

nájme poľnohospodárskej pôdy č. NEH_295/2011 požiadal pán Ing. Štefan Štifner, CSc. - 

STIFI listom zo dňa 19. 10. 2017 o udelenie písomného súhlasu dať do prenájmu časť z 

prenajímaných poľnohospodárskych pozemkov o výmere plochy cca 20 m x 30 m, a to z 

pozemkov parc. č. 3496 v k. ú. Bohatá vedľa hrádze rieky Žitava a stromoradia medzi 

pozemkami parc. č. 3496 a parc. č. 3497 v k. ú. Bohatá. Tieto časti pozemkov žiada pán 

Štifner z dôvodu umiestnenia včelích úľov pre fyzickú osobu, a to pre pána Richarda 

Gerencsériho, bytom Pribetská 116, 947 03 Hurbanovo – Bohatá. 

 

Uznesenie č. 448/2017-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s ú h l a s í  

s tým, aby pán Ing. Štefan Štifner, CSc. – STIFI uzatvoril nájomnú zmluvu s pánom 

Richardom Gerencsérim, bytom Pribetská 116, 947 03 Hurbanovo – Bohatá na časti z 

pozemkov, parcely č. 3496 a 3497 o výmere cca 20 m x 30 m v k. ú. Bohatá za účelom 

umiestnenia včelích úľov. 

 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:   za             9 

                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 

 

 

j) Informatívne správy – projekty: 

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

tvorí prílohu zápisnice. 

1.) Projekt CULTPLAY - Interaktívne multifunkčné ihrisko  

        Už na ostatných zastupiteľstvách boli informovaní poslanci o úspešnosti predmetného 

projektu. Ďalej, boli informovaní o podpise Partnerskej zmluvy medzi Úspešným 

žiadateľom Mestom Nové Zámky a ostatnými Partnermi (Kisbér, Komárom, Oroszlány, 

Tata, Hurbanovo, Kolárovo, Šaľa, Svodín a Ponts danubii). Zároveň sa zahájili verejné 

súťaže na obstaranie procesu VO, stavebného dozoru, externého projektového 

manažmentu a dodávateľa stavebných prác. V súčasnosti ešte čakáme na podpis zmluvy o 

NFP medzi Mestom Hurbanovo a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

na čiastku, ktorá predstavuje 10 % oprávnených nákladov projektu. 
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Uznesenie č. 449/2017-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

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

informatívnu správu:  Projekt CULTPLAY – Interaktívne multifunkčné ihrisko. 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:   za             8 

                                                                                                                                     proti    0 

Ing.Hegyi                                                                                                                     zdržal sa hlasovania   1 

 

 

2.) Projekt Óvoda bővítése Ógyallán – Rozšírenie MŠ v Hurbanove  

        Mesto Hurbanovo bolo vybrané medzi 57 miest a obcí na Slovensku a oslovené na 

podanie projektu v rámci výzvy pre územia s maďarskou menšinou na Slovensku – 

Rozvoj materských škôl, ktorý vyhlásila Vláda Maďarska je cez nadáciu Gábora Bethlena. 

Termín podania žiadosti bol 20. október 2017. Mesto Hurbanovo získa 60 mil. HUF na 

nadstavbu B pavilónu ZŠ s MŠ Á. Fesztyho. Následne sa max do dvoch mesiacov má 

podpísať zmluva o dotácii. V súčasnosti pracujeme na výbere projektanta. Po získaní 

stavebného povolenia, pristúpime k začatiu ďalších verejných súťaží a k realizácii. 

 

Uznesenie č. 450/2017-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s c h v a ľ u j e  

vypracovanie projektu „Óvoda bővítése Ógyallán“ pre ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho s VJM – 

Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda a realizáciu potrebných verejných súťaží. 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:   za             7 

                                                                                                                                     proti    0 

Ing.Gróf, Mgr.Závodský                                                                                              zdržal sa hlasovania   2 

 

 

3.) Projekt Zateplenie materskej škôlky v Hurbanove  

        Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre 

Operačný program Kvalita životného prostredia plánuje vyhlásiť ďalšiu výzvu na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na Zníženie energetickej náročnosti 

verejných budov. Predpokladá sa, že výzva bude vyhlásená ešte v tomto roku. Snahou 

vedenia mesta je vypracovať projektovú dokumentáciu a podať projekt na získanie NFO 

pre materskú školu Nový diel, elokované pracovisko Árpáda Fesztyho č. 14. Projekt by 

bol obdobný ako sa podával na Dom kultúry. 

 

Uznesenie č. 451/2017-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s c h v a ľ u j e  
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1. zámer na vypracovanie projektu Zateplenie materskej škôlky, ul. Á. Fesztyho č. 14,     

    Hurbanovo,   

2. podanie žiadosti o NFP a realizáciu potrebných verejných súťaží. 

 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:   za             8 

                                                                                                                                     proti    0 

Ing.Gróf                                                                                                                       zdržal sa hlasovania   1 

 

k) Žiadosť o navýšenie rozpočtu na opravu strechy mestského obytného domu na 

adrese Sládkovičova č. 34 a 36 

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

zápisnice. 

        V mesiaci september a október 2017 v dôsledku nadpriemerných zrážok v Hurbanove 

nájomníci obytného domu na adrese ul. Sládkovičova č. 34 a 36 na horných poschodiach 

avizovali zatekanie povalových priestorov v dome. Technický pracovníci správcovskej 

spoločnosti Bytkomfort s.r.o. vypracovali na základe našej žiadosti „Vyjadrenie k oprave 

strechy...“ Vyjadrenie správcovskej spoločnosti Bytkomfort s.r.o. bolo doručené Mestu 

Hurbanovo dňa 25.10.2017. Na základe požiadavky spracovateľa zodpovedného za 

verejného obstarania na Mestskom úrade v Hurbanove na verejné obstarávanie tovarov, 

stavebných prác a služieb bez využitia elektronického trhoviska je nutné mať zabezpečené 

v rozpočte Mesta Hurbanovo na spomínanú opravu cca. 15 000 EUR. V rozpočte k 

dnešnému dňu na príslušný účel mám k dispozícii 5 000 EUR.  

Podľa zákona č. 583/2004 Z. z. - Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov,  

§ 10 - Zostavovanie a členenie rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku  

9) Ak v priebehu rozpočtového roka vznikne potreba úhrady bežných výdavkov na 

odstránenie havarijného stavu majetku obce alebo majetku vyššieho územného celku, 

alebo na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou 

okolnosťou, ktoré nie sú rozpočtované a kryté príjmami bežného rozpočtu, môže obec 

alebo vyšší územný celok na základe rozhodnutia svojho zastupiteľstva použiť prostriedky 

rezervného fondu. 

 

Uznesenie č. 452/2017-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s ú h l a s í 

s vyčlenením finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 10 000 € na 

odstránenie havarijného stavu na majetku Mesta Hurbanovo (obytný nájomný dom na 

adrese ul. Sládkovičova č. 34 a 36). 

 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:   za             9 

                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                                     zdržal sa hlasovania   0 
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K bodu 7 – D i s k u s i a  

V rámci diskusie Ing. Hegyi konštatoval priebeh 23. zasadnutia mestského 

zastupiteľstva. 

 

 

K bodu 8 – 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 23. 

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove. 

 

 

 

 

   

 

 

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:     Bc. Štefan   T o m a š č i n 

 

                             Zoltán   O n d r u š e k 


