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Z á p i s n i c a 

 

z  24.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,  

ktoré sa konalo dňa 14. 12. 2017 

 

Rokovanie  24.  zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v  Hurbanove zahájila  Mgr.  

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

tejto zápisnice).  

 

Neprítomní, ospravedlnení: Mgr. Peter Závodský, Zoltán Pollák, Peter Ondrusek.  

 

Ďalší prítomní: Ing. Adriana Kasášová, prednostka MsÚ  

Ing. Koloman Cserge, hlavný kontrolór mesta 

Ing. Margita Rechtorisová, vedúca ekonomického odd. MsÚ 

Ing. Zoltán Veres, vedúci správneho oddelenia MsÚ 

Ing. Edita Gogolová, hlavná účtovníčka ekonomického odd. MsÚ 

Mgr. Roland Hulko, vedúci odd. regionálneho rozvoja MsÚ 

Mgr. Katarína Valachová, referentka odd. školstva MsÚ 

Jozef Daráž, náčelník Mestskej polície Hurbanovo 

Mgr. Renáta Šuláková, riaditeľka ZPS SMARAGD Hurbanovo 

PaedDr. Juraj Svitek, riaditeľ Základnej umeleckej školy – Művészeti   

Alapiskola, Hurbanovo 

 

   Primátorka mesta Mgr. Ildikó Basternák predložila návrh programu rokovania.   

  1. Zahájenie, schválenie pracovných komisií a zapisovateľky 

  2. Interpelácia 

  3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 

  4. Návrh III. zmeny rozpočtu Mesta Hurbanovo a zmeny rozpočtu organizácií v jeho    

      zriaďovateľskej pôsobnosti na rok 2017 

  5. Návrh dodatku č. 4 k VZN č. 105 o určení výšky finančných prostriedkov na dieťa     

      materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a školských zariadení    

      v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

  6. Návrh dodatku č. 4 k VZN č. 106 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy     

      a prevádzku na žiaka školy alebo školského zariadenia mimo zriaďovateľskej   

      pôsobnosti mesta 

  7. Návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o sume úhrad, spôsobe jej určenia      

      a platenia za poskytované sociálne služby 

  8. Návrh na zrušenie rozpočtovej organizácie – Mestské zdravotné stredisko Hurbanovo 

  9. Interaktívne multifunkčné ihrisko - úver 

10. Návrh rozpočtu Mesta Hurbanovo a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a      

      na  roky 2018, 2019, 2020 
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11. Prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta Hurbanovo pre spoločenské,    

      športové organizácie a cirkvi pôsobiace na území mesta na rok 2018 

12. Protest prokurátora – Pd 174/17/4401-3-VZN č. 103 o mestskej polícii 

13. Návrh na vyradenie majetku z majetku Mesta Hurbanovo 

14. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Hurbanovo na I. polrok 2018 

15. Rôzne 

16. Diskusia 

17. Záver 
 

Program rokovania 24. zasadnutia mestského zastupiteľstva  konaného dňa 14. 12. 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 

                  Ing. Mikuláš  G r ó f   

        Ing. Karol  L o v á s z 

 

Mandátová komisia:                         RNDr. Mária  H a m r a n o v á   

                                   Zoltán   O n d r u š e k 

        Bc. Štefan  T o m a š č i n 

 

Zapisovateľka:                                          Silvia   F e j e s o v á 

 

Overovatelia:      Georgína   R a d o š i c k á                   

                 Ing. Mikuláš   G r ó f 

 

Navrhnuté zloženie pracovných komisií bolo poslancami mestského zastupiteľstva 

schválené. 

Mgr. Ildikó Basternák, primátorka mesta poprosila prítomných, aby vypočuli hostí od 

DAN-SLOVAKIA AGRAR, a.s., Veľký Meder ohľadne záujmu investičných zámerov na 

objekt: Farma pre výkrmové ošípané, ktorý plánujú vybudovať v bývalom hospodárskom 

dvore Turček.    

Otázky ohľadne projektu mala poslankyňa Žigová, Bc. Tomaščin, Ing. Lovász a Zoltán 

Ondrušek. 

 

K bodu 2 -  I n t e r p e l á c i a  

          V rámci interpelácie Mgr. Ildikó Basternák, primátorka mesta odpovedala na 

otázku Mgr. Závodského z predchádzajúceho mestského zasadnutia. Analýza stavu 

stromov Základnej školy Nám. Konkolyho-Thege 2 podľa posudku Ústavu ekológie lesa 

SAV Zvolen, pobočka biológie drevín Nitra sú navrhnuté štyri stromy na výrub. 
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Bc. Tomaščin sa pýtal na monitoring Východnej ulice kvôli znečisťovaniu životného 

prostredia.  

Upozornil pri pizzérii Fidelio na dlhodobo odstavené motorové vozidlo, prosil náčelníka 

mestskej polície osloviť majiteľa vozidla o odstránenie. 

Ďalej sa pýtal na nastávajúce problémy aplikácie „mesto v mobile“.  

Pán Daráž, náčelník MsP odpovedal, že verejné priestranstvá a problematické časti mesta 

sa dlhodobo monitorujú, obyvatelia sú upozorňovaní. Mestská polícia nie je kompetentná 

zasahovať pri hromadení odpadov na vlastných pozemkoch jednotlivci, sú vyzvaní na 

odstránenie odpadu. 

Majiteľ motorového vozidla bude vypátraný a vyzvaný, aby odstránil svoje vozidlo 

z verejného priestranstva.  

Ing. Šesták odpovedal, že mestský úrad eviduje problémy aplikácie „mesto v mobile“ a je 

to v štádiu riešenia. 

Ing. Gróf sa pýtal na účinnosť vrátnice priemyselného parku v Hurbanove. 

Informoval sa o hliadkovaní mestskej polície, prosil o väčšie zviditeľnenie príslušníkov 

MsP pešími obchádzkami. 

Pán Daráž, náčelník MsP dodal, že sa kontrolujú všetky nočné podniky, pri nejakých 

problémoch treba kontaktovať mestskú políciu na tel. čísle 159. Pešie hliadky sa 

vykonávajú viackrát denne a problematické lokality sa kontrolujú častejšie. 

Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia MsÚ odpovedal, že areál priemyselného parku sa 

mal strážiť, spoločnosti v konečno dôsledku neprejavili záujem až v takej miere ako bolo 

zo začiatku predpokladané. Odstúpilo sa od stráženia aj od vybudovania verejného 

osvetlenia.  

RNDr. Hamranová upozornila na nahromadenie komunálneho odpadu neprispôsobivými 

občanmi na ulici Nový diel. 

Pýtala sa náčelníka mestskej polície, či mestská polícia má vedomosť o tom, že 

v Komárne v okolí škôl cudzí ľudia rozdávajú mladým letáky povzbudzujúce na to, aby 

v prípade určitej výšky provízie zverejnili o sebe na jednej internetovej stránke nahé fotky.  

Ďalej sa pýtala na zapojenie a sledovanie kamerového systému v nočných hodinách. 

Informovala sa o časovom harmonograme ohľadne obnovy autobusových zastávok 

v Holanove a v Zelenom Háji. 

Pýtala sa na oficiálne materiály mesta a či je možnosť iniciovať nové zmeny v rokovacom 

poriadku mestského zastupiteľstva. 

Ing. Kasášová, prednostka úradu dodala, že je vypracovaný nový rokovací poriadok 

mestského zastupiteľstva a pripravuje sa tiež Štatút mesta. 

Pán Daráž, náčelník MsP odpovedal, že ulica Nový diel je v štádiu riešenia.  

Mestská polícia má informácie o dianí v Komárne, uskutočňujú sa potrebné opatrenia. 

Zoltán Ondrušek žiadal zvážiť účinnosť a správnosť umiestnenia kamier a sledovať 

vjazdy a výjazdy Hurbanova. 

Pán Daráž reagoval, že podľa neho umiestnenie kamier nie je efektívne, žiadal niektoré 

premiestniť a doplniť množstvo, technicky je možné monitorovať vjazdy a výjazdy mesta. 
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Ing. Lovász predložil požiadavku obyvateľov mesta o zapínanie verejného osvetlenia 

v skorších a vypínanie v neskorších hodinách.  

Pýtal sa na získané dotácie od Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2017, ich 

množstvo a využitosť.  

Primátorka mesta, Mgr. Basternák odpovedala, že Mesto Hurbanovo získalo dotáciu od 

miestnej akčnej skupiny (MAS) – Mikroregión Hurbanovo na opravu chodníka na ulici 

Komárňanskej vo výške 5 000 €. 

Ďalej pán poslanec Lovász navrhol prijať uznesenie o možnosti verejného 

pripomienkovania obyvateľov mesta.  

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 453/2017-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

z v o l á v a 

v zmysle § 11b Zákona č. 369/1992 Z.z. o obecnom zriadení zhromaždenie obyvateľov 

mesta v jednotlivých mestských častiach v mesiaci február 2018. Presný termín 

zhromaždení určí v januári 2018 Mesto Hurbanovo. 

Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:   za             7  

                                                                                                                                     proti    0 

Ing.Hegyi                                                                                                            zdržal sa hlasovania   1 

 

RNDr. Hamranová prosila po interpelácii, aby obyvateľ mesta JUDr. Rusňák  dostal 

slovo v rámci troch minút, s čím poslanci jednomyseľne súhlasili. 

JUDr. Rusňák sa obrátil na mestské zastupiteľstvo s návrhom k 70.- ému výročiu názvu 

Mesta Hurbanovo po Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi, ktorému na pamiatku navrhol 

zriadiť v meste sochu alebo bustu. 

 

K bodu 3 

Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 

            Na 23. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, konaného dňa 26. 

októbra 2017 boli prijaté uznesenia od čísla 439 do 452/2017 - MZ. Ukladaciu časť malo 

uznesenie č. 440/2017 – MZ. 

 

V   u z n e s e n í    Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove     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 

účtovníctve a spracované materiály odovzdať ústrednej inventarizačnej komisii do 19. 1. 

2018;  

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

2017 v rámci záverečného účtu mesta. 

Návrhy na vyradenie majetku mesta boli zaradené do programu dnešného 

rokovania.  
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K bodu 4 

Návrh III. zmeny rozpočtu Mesta Hurbanovo a zmeny rozpočtu organizácií v jeho    

zriaďovateľskej pôsobnosti na rok 2017 

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

zápisnice. 

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

        Návrh III. zmeny rozpočtu ZŠ na rok 2017 obsahuje zvýšenie rozpočtu o 7486 €, 

ktoré pozostáva: 

- zo zvýšenia vlastných príjmov z nájomného o 1 017 €,  

- zo zvýšenia príjmu zo vzdelávacích poukazov o 617 €,  

- zo zvýšenia odchodného o 66 €, toto zvýšenie predstavuje rozdiel medzi odhadovanou a 

skutočnou výškou odchodného,  

- zo zvýšenia štátnej dotácie ZŠ o 5 105 €, toto zvýšenie predstavuje zvýšené normatívne 

finančné prostriedky jesennou úpravou rozpočtu,  

- zo zvýšenia o príspevok na učebnice 152 €,  

- zo zvýšenia o 529 € z ročného zúčtovania poistného zo zdravotných poisťovní.  

Pri školskom klube detí je zvýšenie prostriedkov určených na tovary a služby o 857 € na 

základe zvýšenia vlastných príjmov. Ďalej presun nečerpaných finančných prostriedkov 

určených na odchodné sa presúvajú na mzdové prostriedky. Pri školskej jedálni je 

zvýšenie rozpočtu o 2 875 € z toho:  

- na zabezpečenie činnosti jedálne a drobné opravy 1 000 €,  

- na krytie výdavkov v oblasti tovarov a služieb zo zvýšených vlastných príjmov vo výške 

400 €,  

- zvýšenie rozpočtu o 1 475 € z ročného zúčtovania poistného zo zdravotných poisťovní, 

kde časť určená zamestnancom zvyšuje rozpočet mzdových prostriedkov a časť určená pre 

zamestnávateľa je použitá na zvýšené výdavky na tovary a služby. Rozpočet sociálnej 

pomoci deťom bol upravený podľa predpokladanej skutočnosti k 31. 12. 2017. 

Uznesenie č. 454/2017-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s c h v a ľ u j e 

III. zmenu rozpočtu Základnej školy, Nám. Konkolyho – Thege č. 2 Hurbanovo na rok 

2017 podľa predloženého návrhu s doplnením o účelovú dotáciu vo výške 4 148 € na 

dofinancovanie osobných nákladov. 

 

Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:   za             8  

                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                         zdržal sa hlasovania   0 

 

 

- Základná škola Árpáda Fesztyho s VJM, Športová 7, Hurbanovo 

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

úpravy v rozpočte ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho s VJM: Našej škole boli na rok 2017 

pridelené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v celkovej výške 461798 €; úprava na 
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túto sumu je zapracovaná v rámci III. zmeny rozpočtu. Dotácia na vzdelávacie poukazy je 

znížená o 490 €. Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa 

ohrozeného sociálnym vylúčením je znížená o 548 €, o 2 940 € je zvýšená o dotáciu pre 

žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Finančné prostriedky na učebnice sú 

znížené o 644 €. Dotácia na úhradu cestovných nákladov žiakov, ktorí dochádzajú z 

obvodu mesta Hurbanovo, je znížená celkom o 838 € v súlade s predpokladanou výškou 

do konca roka 2017. Príjem základnej školy je zvýšený o 620 €, ktoré sa získali z 

preplatku ročného zúčtovania zdravotného poistenia, ďalej o 200 € z prenájmu telocvične. 

Z položky 642015 - výdavky zamestnávateľa počas prvých 10 dní práceneschopnosti 

zamestnancov je presunutá čiastka 36 € do mzdových prostriedkov ZŠ. Rozpočet MŠ je 

zvýšený o 693 €, štátna dotácia pre deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej 

školskej dochádzky je zvýšená o 67 €, vlastný príjem MŠ o sumu 626 €. V príjmovej časti 

rozpočtu ŠKD príjmy sú zvýšené o 828 €. Rozpočet ŠJ je zvýšený o 2 266 €, režijné 

náklady na stravné v školskej jedálni sú zvýšené o 640 € podľa očakávanej skutočnosti k 

31.12.2017, vlastný príjem ŠJ o 1626 € z preplatku ročného zúčtovania zdravotného 

poistenia. Ostatné zmeny sa týkajú presunov medzi položkami rozpočtovej klasifikácie. 

 

Uznesenie č. 455/2017-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s c h v a ľ u j e 

III. 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 8 poslancov hlasovalo:   za             8  

                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                         zdržal sa hlasovania   0 

 

- Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola, 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 :  

1. Položka „Granty“ bola navýšená o sumu 2.571,- €, ktoré predstavujú skutočnú získanú 

výšku grantu od Nitrianskeho samosprávneho kraja vo výške 1.675,- € a doplatok ku 

grantu NKN vo výške 896,- €.  

2. Položka „ Vratka RZZP“ bola navýšená o sumu 420,- €, ktorá činí sumu vrátenú po 

ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia. Z dôvodu navýšenia príjmovej časti ZUŠ 

pristúpila k navýšeniu čerpania aj výdavkovej časti rozpočtu a to nasledovne : Výdavková 

časť rozpočtu :  

1. Výdavková časť rozpočtu sa navyšuje o sumu prijatých grantov a vratiek RZZP, ktoré 

musia byť použité a čerpané vo výdavkovej časti rozpočtu. 
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Uznesenie č. 456/2017-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s c h v a ľ u j e 

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

sídlom na ulici Komárňanská 116, Hurbanovo na rok 2017 podľa predloženého návrhu. 

 

Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:   za             8  

                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                         zdržal sa hlasovania   0 

 

- Materská škola, Nový diel č. 50, Hurbanovo 

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

Hurbanovo. Materská škola má jedno elokované pracovisko na ulici Árpáda 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. II. zmena rozpočtu Materskej školy Hurbanovo sa dotýka 

iba doplnenia rozpočtu o získané príjmy, či už z prostriedkov ÚPSVaR, vratiek RZZP, 

poistného plnenia, alebo príspevku na 5. – 6. ročné deti z prostriedkov ŠR a ich 

prerozdelenie aj do čerpania výdavkov. 

 

Uznesenie č. 457/2017-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s c h v a ľ u j e 

II. zmenu rozpočtu Materskej školy Hurbanovo, so sídlom na ulici Nový diel 50, 

Hurbanovo na rok 2017 podľa predloženého návrhu. 

 

Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:   za             8  

                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                         zdržal sa hlasovania   0 

 

- Zariadenie pre seniorov Smaragd, Sládkovičova 30, Hurbanovo 

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

V príjmovej časti rozpočtu sa vykonali nasledovné zmeny:  

a) znížili sa platby od obyvateľov z dôvodu:  

- pobyt v nemocnici prijímateľov sociálnej služby,  

- kúpeľná liečba prijímateľov sociálnej služby,  

- dovolenka prijímateľov sociálnej služby,  

b) zvýšili sa ostatné príjmy: vratky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia a dotácia 

od Mesta Hurbanovo.  

Vo výdavkovej časti sú znížené výdavky na mzdy a odvody do fondov z dôvodu 

práceneschopnosti zamestnancov a nečerpania mzdy zamestnankyňou na rodičovskej 
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dovolenke, zvýšené sú výdavky na tovary a služby. Presuny medzi položkami sú uvedené 

v tabuľkovej časti úpravy rozpočtu č. II. na rok 2017. 

 

Uznesenie č. 458/2017-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s c h v a ľ u j e  

II. úpravu rozpočtu za rok  2017  ZPS  Smaragd, Sládkovičova 30, Hurbanovo  podľa 

predloženého návrhu. 

 

Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:   za             7  

                                                                                                                                     proti    0 

Ing. Hegyi                                                                                                           zdržal sa hlasovania   1 

 

 

- Mestské zdravotné stredisko, Komárňanská 104, Hurbanovo 

        Návrh II. zmeny rozpočtu na rok 2017 je vypracovaný z dôvodu zníženia počtu 

nájomcov v Mestskom zdravotnom stredisku počas roka, čoho dôsledkom je, že príjem od 

ostávajúcich nájomcov nepostačuje na zabezpečenie plynulej prevádzky organizácie.  

Pri analýze predbežnej potreby financií do konca roka sa zistilo, že okrem vlastných 

príjmov zdravotného strediska je potrebná aj dotácia z rozpočtu mesta vo výške 4.575,00 

EUR na to, aby boli vykryté bežné výdavky. Rozpis navrhovaných úprav je v priloženej 

tabuľkovej časti rozpočtu. 

 

Uznesenie č. 459/2017-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s c h v a ľ u j e 

1. dotáciu pre Mestské zdravotné stredisko v Hurbanove vo výške 4 575 eur,   

2. II. zmenu rozpočtu Mestského zdravotného strediska v Hurbanove za rok 2017 podľa   

   predloženého návrhu. 

 

Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:   za             8  

                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                         zdržal sa hlasovania   0 

 

- Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91 

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

320/2016 - MZ, dňa 13. 12. 2016. Počas roka boli schválené dve zmeny rozpočtu, a to 

uznesením č. 375/2017-MZ zo dňa 4. 5. 2017 a uznesením č. 425/2017-MZ zo dňa 14. 9. 

2017. Predložený návrh III. zmeny rozpočtu obsahuje úpravu výšky štátnych dotácií na 

prenesené kompetencie, hlavne v oblasti školstva, kde sa upravovali financie v závislosti 

od počtu žiakov navštevujúcich základné školy v novom školskom roku. Okrem toho sa 

zosúladili aj výšky ostatných štátnych dotácií tak, aby rozpočtované hodnoty boli v súlade 
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so skutočným stavom k 31. 12. 2017. Ďalej jednotlivé organizácie mesta zapracovali do 

svojich rozpočtov aj úpravu výšky vlastných príjmov a prostriedky získané z grantov. 

Uvedené zmeny okrem príjmovej časti majú dopad aj na výdavkovú časť rozpočtu mesta, 

resp. organizácií mesta. Ďalšou významnou položkou je preplatok, ktorý vznikol po 

vykonaní ročného zúčtovania zdravotných poisťovní za rok 2016. Časť tohto preplatku sa 

má vyplatiť zamestnancom a časť ostáva na bankovom účte mesta. Aj tieto finančné 

pohyby sú zapracované do príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu. Predložený návrh 

zmeny rozpočtu okrem toho obsahuje úpravy na základe doterajších uznesení mestského 

zastupiteľstva, zapracovanie účelovo určených finančných prostriedkov z dotácií a 

grantov, ako aj ďalšie úpravy v rámci jednotlivých programov. 

 

Uznesenie č. 460/2017-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s c h v a ľ u j e 

III. zmenu rozpočtu mesta na rok 2017 podľa predloženého návrhu s doplnením o účelovú 

dotáciu vo výške 4 148 € a jej použitie v rámci Základnej školy, so sídlom na Nám. 

Konkolyho – Thege č. 2, Hurbanovo. Celková výška rozpočtovaných príjmov aj výdavkov 

po zapracovaní všetkých úprav je: 5 638 976  €. 

 

Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:   za             8  

                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                         zdržal sa hlasovania   0 

 

K bodu 5 

Návrh dodatku č. 4 k VZN č. 105 o určení výšky finančných prostriedkov na dieťa     

materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Materiál predložila Mgr. Valachová, referentka oddelenia školstva. Písomná správa tvorí 

prílohu zápisnice. 

        VZN č. 105 – o určení výšky finančných prostriedkov na dieťa materskej školy, žiaka 

základnej umeleckej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Dodatok č. 4 - zmena § 3 spočíva v aktualizovaní výšky finančných prostriedkov určených 

na mzdy a prevádzku na jedno dieťa/žiaka. Pri úprave sa zohľadňujú kritériá v súlade so 

zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve stanovené pre 

jednotlivé školy a školské zariadenia : - forma organizácie výchovy, vzdelávania a 

stravovania - počet hodín vzdelávania poskytovaných deťom - počet detí/žiakov a počet 

zamestnancov šk. zariadenia - zaradenie zamestnancov do platových tried, skutočnosť, či 

zamestnanec poberá kreditový príplatok a jeho výšku, valorizácia platov zamestnancov V 

súlade s uvedenými kritériami sú zostavené rozpočty jednotlivých zariadení, ktoré 

predstavujú východiskový materiál na stanovenie výšky finančných prostriedkov na mzdy 

a prevádzku na 1 dieťa/žiaka pri zohľadnení skutočného počtu detí/žiakov k 15.9.2017. 

         

K návrhu dodatku k VZN neboli uplatnené žiadne pripomienky a námietky. 
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Uznesenie č. 461/2017-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s c h v a ľ u j e 

Dodatok č. 4 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 105 o určení výšky finančných 

prostriedkov na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta s účinnosťou od 1. januára 2018 podľa 

predloženého návrhu. 

 

Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:   za             8  

                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 

 

K bodu 6 

Návrh dodatku č. 4 k VZN č. 106 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy     

a prevádzku na žiaka školy alebo školského zariadenia mimo zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta 

Materiál predložila Mgr. Valachová, referentka oddelenia školstva. Písomná správa tvorí 

prílohu zápisnice. 

        VZN č. 106 – o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka 

školy alebo školského zariadenia mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dodatok č. 4 - 

zmena § 3 spočíva v aktualizovaní výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a 

prevádzku na jedného žiaka/klienta. Zohľadňuje sa počet žiakov/klientov k 15.9. 

predchádzajúceho kalendárneho roka. 

Uznesenie č. 462/2017-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s c h v a ľ u j e 

Dodatok č. 4 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 106 o určení výšky finančných 

prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka školy alebo školského zariadenia mimo 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta s účinnosťou od 1. januára 2018 podľa predloženého 

návrhu. 

 

Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:   za             8  

                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 

 

K bodu 7 

Návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o sume úhrad, spôsobe jej určenia     

a platenia za poskytované sociálne služby 

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

zápisnice. 
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        Návrh zmeny VZN reaguje na mierny rast úhrady za bývanie zohľadňujúce reálne 

náklady na prevádzku zariadenia Smaragd Hurbanovo. Hľadanie zdrojov znižovaním 

vlastných výdavkov v zariadení na minimum už nepostačuje reflektovať na neustále sa 

zvyšujúce náklady na viaceré služby – ako aj na zmeny, ktoré vyplývajú z legislatívy. Je 

ale nezodpovedné, že štát všetku ťarchu o zdravotnú starostlivosť v zariadeniach 

sociálnych služieb prenecháva na pleciach zriaďovateľa. Konkrétne ide o náklady : - 

Mzdy, odvody, plyn, elektrina, vodné – stočné, odborné prehliadky osobných výťahov, 

revízie a kontrola hasiacich prístrojov, odborná prehliadka nízkotlakových kotlov, čistenie 

a kontrola komínov, činnosť technika BOZP a PO, pracovná zdravotná služba, služby v 

oblasti CO, elektrikárske práce, stolárske práce, opravy myčky, práčky, elektrického 

sporáka, aplikácia BIO roztoku, zneškodnenie nebezpečného odpadu, odber kuchynského 

odpadu, náplne do ionizátorov vzduchu, elektrická váha, počítač, monitor, audítorské 

služby, poplatok za komunálny odpad, elektroinštalačný materiál, potraviny, čistiace 

potreby, tonery, kancelársky papier, PHM, zákonné poistenie, havarijné poistenie, 

telefóny, školenia, programové zabezpečenie. Podstatným dôvodom nedostatku 

finančných prostriedkov je každoročná valorizácia miezd, ktorá nie je štátom valorizovaná 

a uberá financie z nášho rozpočtu. Ide o zákonnú povinnosť a pri zabezpečovaní 24 

hodinovej nepretržitej starostlivosti je zvýšená aj o príplatky – nočný príplatok, sobota, 

nedeľa, sviatky. A so zvyšovaním príplatkov treba počítať aj v roku 2018. 

 

Uznesenie č. 463/2017-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

d o p l n í  

VZN č. 122 o poskytovaní sociálnych služieb a o sume úhrad, spôsobe jej určenia a 

platenia za poskytované sociálne služby bez pripomienok. 

 

Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:   za             8  

                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 

 

K bodu 8 

Návrh na zrušenie rozpočtovej organizácie – Mestské zdravotné stredisko 

Hurbanovo 

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

zápisnice. 

        Zrušením rozpočtovej organizácie dôjde k racionalizácii a optimalizácii 

ekonomických nákladov súvisiacich s existenciou samostatnej mestskej rozpočtovej 

organizácie. Pri vyhodnotení trištvrte ročnej uzávierky 2017 sa vyčíslila strata 1 986,99 € a 

pri súpise predpokladaných príjmov a výdavkov k 31. 12. 2017 sa zistilo, že bežné príjmy 

organizácie z prenájmu nehnuteľností a príslušných služieb klesli na takú mieru, ktorá 

nepostačuje na krytie bežných ročných výdavkov organizácie. Dôvodom je zníženie 

celkového počtu prenajímaných priestorov. Kým v roku 2016 bolo 12 platných nájomných 
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zmlúv na prenájom nebytových priestorov, v súčasnosti ich je už len 10. Pri tvorbe 

rozpočtu na rok 2018 sa konštatovalo, že tento rozpočet sa dá zostaviť len v tom prípade, 

ak sa organizácii poskytne dotácia z rozpočtu mesta vo výške 10 100 € na pokrytie jej 

bežných potrieb. Na údržbárske práce väčšieho rozsahu organizácia ani doteraz nemala 

vlastné zdroje. Tieto práce sa mohli uskutočniť jedine pomocou mimoriadnej dotácie z 

rozpočtu mesta. V snahe znížiť prevádzkové náklady sa doporučuje zrušenie organizácie 

bez právneho nástupcu, a to prevodom na zriaďovateľa – Mesto Hurbanovo. Momentálne 

v organizácií je zamestnaná riaditeľka na 20 percentný úväzok, upratovačka na 70 

percentný úväzok a účtovnícke práce sú vykonávané na dohodu o pracovnej činnosti. 

Zrušením organizácie by sa ušetrili výdavky na riadenie, účtovnícke práce, údržbu 

programu a výpočtovej techniky, vedenie bankového účtu a pod. Do stavu zamestnancov 

mesta by sa prevzala jedine upratovačka.  

Pripomienku k zrušeniu rozpočtovej organizácie mal Ing. Gróf. 

 

Uznesenie č. 464/2017-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

1.  z r u š u j e   

s účinnosťou ku dňu 31.12.2017 rozpočtovú organizáciu Mestské zdravotné stredisko 

Hurbanovo, so sídlom: ul. Komárňanská 104, 947 01 Hurbanovo, IČO: 42119260 bez 

právneho nástupníctva s tým, že všetok majetok, práva a povinnosti, pohľadávky a 

záväzky zrušenej rozpočtovej organizácie prechádzajú od 01.01.2018 na zriaďovateľa – 

Mesto Hurbanovo  

2.  o d v o l á v a  

Ildikó Pavlíkovú, Ing. z funkcie povereného riaditeľa rozpočtovej organizácie Mestské 

zdravotné stredisko Hurbanovo, so sídlom: ul. Komárňanská 104, 947 01 Hurbanovo, 

IČO: 42119260. Funkcia povereného riaditeľa rozpočtovej organizácie Mestské zdravotné 

stredisko Hurbanovo skončí dňom 31.12.2017. 

 

Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:   za             7  

                                                                                                                                     proti    0 

Ing. Gróf                                                                                                                       zdržal sa hlasovania   1 

 

 

 

K bodu 9 

Interaktívne multifunkčné ihrisko – úver 

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

tvorí prílohu zápisnice. 

        Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove prijalo na svojom 15. zasadnutí konanom dňa 3. 

11. 2016 Uznesenie č. 301/2016 - a schválilo návrh na podanie projektu „Interaktívne 

multifunkčné ihrisko“ a jeho spolufinancovanie vo výške 5% v rámci Programu 
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spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko, Prioritná os: PO1 – 

Príroda a kultúra, Špecifický cieľ I.I. Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti. Cieľom 

projektu je zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti formou vytvorenia nových, 

integrovaných turistických oblastí s vlastnými produktami a značkami vybudovanými na 

spoločnej histórii partnerských miest. Očakáva sa, že počet návštevníkov zo susedných 

regiónov bude významne rásť na oboch stranách hranice a v malých regiónoch sa 

naštartuje dlhodobá, strategická spolupráca za účelom ochrany prírodného i kultúrneho 

dedičstva. Zámerom projektu je revitalizácia verejného priestranstva – vybudovanie 

„multifunkčného detského ihriska“ na pozemku s parc. č. 2807, k. ú. Hurbanovo, sídlisko 

Stred. Bude vybudovaná replika banskej ťažby typická pre obec Kisbér. Hlavným 

partnerom projektu bude Mesto Nové Zámky. Nakoľko Mesto Hurbanovo nedisponuje 

finančnou rezervou na prefinancovanie výdavkov projektu v potrebnej výške 161 150,00 

EUR - žiadame mestské zastupiteľstvo o súhlas na prijatie preklenovacieho úveru v 

uvedenej výške a jeho finančné zabezpečenie formou blankozmenky. Blankozmenka 

predstavuje najjednoduchšiu formu ručenia pri bankových úveroch. V prípade, že dlžník 

úver nespláca, banka vyplní aktuálnu dlžnú sumu na blankozmenku a domáha sa 

vyrovnania dlhu na súde. Blankozmenka je v podstate budúcou zmenkou pre prípad dlhu. 

 

Komisia finančná, správy majetku mesta a verejnej súťaže pri Mestskom 

zastupiteľstve v Hurbanove súhlasí s prijatím krátkodobého úveru v súlade s 

predloženým návrhom. 

 

Uznesenie č. 465/2017-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s ú h l a s í  

s prijatím preklenovacieho úveru na prefinancovanie projektu „Interaktívne multifunkčné 

ihrisko“ v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – 

Maďarsko, Prioritná os: PO1 – Príroda a kultúra, Špecifický cieľ I.I. Zvýšenie atraktivity 

pohraničnej oblasti – vo výške 161 150,00 EUR a jeho finančným zabezpečením formou 

blankozmenky. 

Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:   za             6  

                                                                                                                                     proti    0 

Ing. Gróf, RNDr. Hamranová                                                                                      zdržal sa hlasovania   2 

 

K bodu 10 

Návrh rozpočtu Mesta Hurbanovo a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

a  na  roky 2018, 2019, 2020 

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

zápisnice. 

- Základná škola, Nám. Konkolyho-Thege č. 2, Hurbanovo 
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        Predložený návrh rozpočtu príjmov a výdavkov školy na rok 2018 zahŕňa potreby 

školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hurbanovo. Návrh 

rozpočtu bežných výdavkov na rok 2018 v členení podľa funkčnej a ekonomickej 

klasifikácie je uvedený v prílohe. Zohľadňuje najnutnejšie výdavky potrebné na plynulý 

chod školy a školských zariadení v členení na osobné a prevádzkové výdavky. Zdrojom 

financovania vyššie uvedených výdavkov sú: štátna dotácia na prenesené kompetencie, 

dotácia na vzdelávacie poukazy, ďalšie štátne dotácie na učebnice a na školu v prírode, 

vlastné príjmy školy a príspevok mesta na zabezpečenie činnosti školského klubu detí a 

školskej jedálne. Výraznou zmenou sú vlastné príjmy školskej jedálne určené na 

potraviny, ktoré boli doteraz nerozpočtovým príjmom a od 1. 1. 2018 sa stávajú súčasťou 

rozpočtu v zmysle platných právnych predpisov. Výška príspevku mesta pre ŠKD a 

zariadenie školského stravovania je stanovená v súlade s Návrhom Dodatku č. 4 k 

všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 105 o určení výšky finančných prostriedkov na 

dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a školských zariadení v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hurbanovo. 

Uznesenie č. 466/2017-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s c h v a ľ u j e  

rozpočet Základnej školy Nám. Konkolyho - Thege č. 2 Hurbanovo na rok 2018 podľa 

predloženého návrhu  

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

rozpočty Základnej školy Nám. Konkolyho - Thege č. 2 Hurbanovo na roky 2019 a 2020 

podľa predloženého návrhu. 

 

Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:   za             8  

                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 

 

- Základná škola Árpáda Fesztyho s VJM, Športová 7, Hurbanovo 

        Návrh rozpočtu na rok 2018 vychádza z rozpočtu školy na rok 2017 s prihliadnutím 

na očakávanú skutočnosť vlastných príjmov a ich čerpania v roku 2018.  

Prenesená kompetencia (ZŠ):  

V položke 610 – mzdy, platy – sú napočítané priznané platové náležitosti zamestnancov 

školy v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 

výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V 

návrhu je zohľadnené avizované zvýšenie platov zamestnancov v školstve v roku 2018.  

V položke 620 – poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní je napočítaný zákonný 

odvod z miezd.  
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V položke 630 – tovary a služby navrhnutý rozpočet zohľadňuje najnutnejšie výdavky 

potrebné na plynulý chod školy. Financovanie škôl a vytváranie podmienok na plnenie 

povinnej školskej dochádzky zabezpečuje štát formou normatívov v zmysle zákona č. 

597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v 

znení neskorších predpisov. Celková výška štátnej dotácie na prenesené kompetencie sa 

bude meniť v priebehu I. polroka v súlade s písomnými usmerneniami od poskytovateľa 

financií. Originálne kompetencie (MŠ, ŠJ, ŠKD):  

Položka 610 – mzdy, platy obsahuje finančné prostriedky na platy zamestnancov, ktoré sú 

stanovené v zmysle platných právnych predpisov. V návrhu je zohľadnené avizované 

zvýšenie platov zamestnancov v roku 2018.  

V položke 620 – poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní je napočítaný zákonný 

odvod z miezd.  

V položke 630 – tovary a služby navrhnutý rozpočet zohľadňuje najnutnejšie výdavky 

potrebné na plynulý chod školských zariadení. Významná zmena nastáva v oblasti 

školského stravovania, nakoľko v zmysle novelizácie platných právnych predpisov sa aj 

výdavky určené na potraviny majú rozpočtovať (doteraz boli nerozpočtovým príjmom 

školskej jedálne). To znamená, že sa navyšujú celkové príjmy aj výdavky v danej oblasti. 

Návrh rozpočtu na prenesenú kompetenciu a originálne kompetencie na rok 2018 a 

prognózy na roky 2019 a 2020 je uvedený v prílohe. 

 

Uznesenie č. 467/2017-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s c h v a ľ u j e  

rozpočet na rok 2018 Základnej školy s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím 

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

podľa predloženého návrhu  

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

rozpočet na roky 2019 a 2020 Základnej školy s materskou školou Árpáda Fesztyho s 

vyučovacím jazykom maďarským - Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda, Ul. športová č.7, 

Hurbanovo podľa predloženého návrhu. 

 

Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:   za             8  

                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 

 

 

- Základná umelecká škola-Művészeti Alapiskola, 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. Suma o 
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ktorú sa zvýši rozpočet ZUŠ-MAI Hurbanovo na rok 2018 pokrýva navýšenia platov 

nepedagogických zamestnancov vo verejnej správe vo výške 4,8 % funkčných platov aj s 

odvodmi od januára 2018. Navýšenie rozpočtu predovšetkým ovplyvnia aj mzdové a 

odvodové prostriedky na novoprijatú zamestnankyňu, ktorá bola prijatá na výchovno-

vzdelávaciu činnosť vykonávanú pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ 

hudobného odboru zaradený do kariérového stupňa samostatný pedagogický 

zamestnanec. 

 

Uznesenie č. 468/2017-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s c h v a ľ u j e 

rozpočet Základnej umeleckej školy – Művészeti Alapiskola Hurbanovo so sídlom 

Komárňanská 116, Hurbanovo na rok 2018 

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

rozpočty Základnej umeleckej školy – Művészeti Alapiskola Hurbanovo so sídlom 

Komárňanská 116, Hurbanovo na obdobie rokov 2019 a 2020. 

 

Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:   za             8  

                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 

 

- Materská škola, Nový diel 50, Hurbanovo 

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

Hurbanovo. Naša 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. Suma o ktorú sa zvýši rozpočet MŠ Hurbanovo tak ako aj 

ŠJ pri MŠ Hurbanovo na rok 2018 pokrýva predovšetkým navýšenia platov 

nepedagogických zamestnancov vo verejnej správe vo výške 4,8 % funkčných platov aj s 

odvodmi od januára 2018. Navýšenie rozpočtu ovplyvnia aj mzdové a odvodové 

prostriedky na novoprijatých zamestnancov ( začínajúca učiteľka v MŠ a správca areálov 

), ktorí boli v roku platení z prostriedkov ÚPSVaR a v roku 2018 už musia byť platení z 

prostriedkov vlastného rozpočtu. V návrhu je zahrnuté aj zvýšenie rozpočtu z titulu 

odchodu dlhodobej zamestnankyne do prvého dôchodku, ktorej prináleží v zmysle 

Zákonníka práce a Kolektívnej zmluvy odchodné vo výške 3 mesiacov funkčného platu. 

Rozpočet na rok 2018 pre ŠJ pri MŠ Hurbanovo je ovplyvnený zmenou metodiky 

účtovania príjmov za stravné od rodičov stravníkov v ŠJ, kde od roku 2018 sa tieto 

prostriedky už nebudú považovať za mimorozpočtové, ale budú vstupovať do rozpočtu 



 

Zápisnica z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 

konaného dňa 14. 12. 2017 

- 17 - 

jednotlivých organizácií, ako aj Mesta Hurbanovo. Z tohto titulu bola navýšená príjmová i 

výdavková časť rozpočtu ŠJ o sumu 18 700 €. 

 

Uznesenie č. 469/2017-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s c h v a ľ u j e  

rozpočet Materskej školy Hurbanovo so sídlom Nový diel 50, Hurbanovo na rok 2018 

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

rozpočty Materskej školy Hurbanovo so sídlom Nový diel 50, Hurbanovo na obdobie 

rokov 2019 a 2020. 

 

Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:   za             8  

                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 

 

 

- Zariadenie pre seniorov Smaragd, Sládkovičova 30, Hurbanovo 

        Predložený návrh rozpočtu je zostavený v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov ako viacročný rozpočet, a to na tri roky za podmienky, že 

rozpočtované príjmy a výdavky na rok 2018 sú záväzné a rozpočty na ďalšie dva roky nie 

sú záväzné. Návrh rozpočtu na rok 2018 v €:  

Predpokladaná dotácia na bežné výdavky od MPSVaR SR 295 680,00  

Dotácia od Mesta Hurbanovo 40 000,00  

Predpokladané vlastné príjmy 283 120,00  

S p o l u : 618 800,00.  

Vyššie uvedené financie budú čerpané na zabezpečenie riadneho chodu zariadenia. 

Mzdové prostriedky a odvody sú rozpočtované na 35 zamestnancov podľa aktuálne 

platných zákonov. Finančné prostriedky v oblasti tovarov a služieb budú použité na 

úhradu plynu, elektrickej energie ,vodné - stočné, poštové služby, potraviny, všeobecné 

služby (revízie a kontroly), všeobecný materiál, ako kancelárske a čistiace potreby. 

Finančné prostriedky sú využité iba na zabezpečenie plynulého chodu zariadenia. 

Uznesenie č. 470/2017-MZ 

s c h v a ľ u j e  

rozpočet ZPS Smaragd, Sládkovičova 30, Hurbanovo na rok 2018 podľa predloženého 

návrhu,  

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

rozpočet ZPS Smaragd, Sládkovičova 30, Hurbanovo na roky 2019 a 2020 podľa 

predloženého návrhu. 
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Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:   za             7  

                                                                                                                                     proti    0 

 Ondrušek                                                                                                                     zdržal sa hlasovania   1 

 

- Návrh rozpočtu mesta Hurbanovo na roky 2018, 2019 a 2020  

        V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mestá a obce majú 

zostavovať viacročný rozpočet, a to na tri roky za podmienky, že rozpočtované príjmy a 

výdavky na nasledujúci rok sú záväzné a rozpočty na ďalšie dva roky nie sú záväzné. 

Predložený návrh rozpočtu je vypracovaný v súlade s § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. na 

úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie. Ďalej pri 

tvorbe rozpočtu treba dodržiavať aj ustanovenia zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej 

zodpovednosti, kde v čl. 9 bod 1 sa píše: „Subjekty verejnej správy sú povinné zostavovať 

svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj 

schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného 

rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva 

rozpočtové roky.“ Rozpočet na roky 2018, 2019 a 2020 bol v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 

369/1990 Zb. O obecnom zriadení zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 

dňa 28. 11. 2017. Bol vypracovaný na základe skutočností známych v čase jeho tvorby, 

resp. predpokladaných hodnôt, pričom sa brali do úvahy skutočné hodnoty za rok 2016 a 

očakávaná skutočnosť za rok 2017. Výška príjmov z podielových daní je rozpočtovaná na 

úrovni predpokladanej hodnoty, ktorá bola stanovená v súlade s prognózami ich vývoja.  

V príjmovej časti rozpočtu sú zahrnuté vlastné príjmy mesta (daňové aj nedaňové), ako aj 

rozpočtových organizácií, predpokladané výšky dotácií na prenesené kompetencie a na 

ďalšie aktivity mesta (dotácia na aktivačnú činnosť, na terénnu sociálnu prácu a pod.). 

Výška dotácií na prenesené kompetencie (predovšetkým v oblasti školstva) sa v priebehu 

I. polroka bude upravovať v súlade s písomnými usmerneniami od poskytovateľov 

financií. Významnú položku v príjmovej časti rozpočtu predstavuje prijatá dotácia na 

financovanie rekonštrukcie budovy kultúrneho domu a návrh na prijatie úveru v súlade s 

uznesením mestského zastupiteľstva č. 359/2017-MZ na spolufinancovanie tohto projektu, 

ako aj dotácia formou refundácie výdavkov za vypracovaný stavebný projekt na výstavbu 

detského ihriska a preklenovací úver na predfinancovanie samotnej výstavby ihriska. 

Dotáciu z eurofondov mesto získa až po zúčtovaní s vynaloženými finančnými 

prostriedkami. Vo výdavkovej časti rozpočtu sú zahrnuté bežné výdavky na krytie činnosti 

mestského úradu, mestskej polície, požiarnej ochrany, klubov dôchodcov, centra voľného 

času, matričnej činnosti, stavebného konania, činnosti materskej školy, základných škôl, 

zariadenia pre seniorov, výdavky na kultúru, na verejné osvetlenie, na zber a likvidáciu 

odpadu, na údržbu budov a miestnych komunikácií, verejnej zelene a nebytových 

priestorov. Výška jednotlivých položiek je stanovená približne na úrovni výdavkov v roku 

2017, v mzdovej oblasti je zohľadnená 4,8 percentná valorizácia platov v zmysle platných 

právnych predpisov a vyššej kolektívnej zmluvy. Výdavky investičného charakteru sú 

vyčlenené na financovanie projektu rekonštrukcie budovy kultúrneho domu a výstavby 

detského ihriska v súlade s platnými uzneseniami mestského zastupiteľstva, na projektové 
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dokumentácie, na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov a pod. V rámci finančných 

operácií vo výdavkovej časti sú zahrnuté ročné splátky úverov, ktoré mesto prijalo v 

minulých rokoch na investičný rozvoj. Rozpočet mesta na rok 2018 v oblasti bežných 

príjmov a výdavkov je zostavený ako prebytkový, vo výške 181 560 €. Rozpočet v 

kapitálovej oblasti je zostavený ako schodkový v celkovej výške 206 516 €. Tento 

schodok bude krytí z bežného rozpočtu, ako aj z príjmových finančných operácií (prijatie 

úveru na financovanie investičných projektov). Po zohľadnení všetkých príjmov a 

výdavkov mesta je rozpočet na rok 2018 vyrovnaný. 

 

Členovia komisie finančnej, správy majetku mesta a verejnej súťaže pri 

Mestskom zastupiteľstve v Hurbanove doporučujú rozpočty jednotlivých organizácií 

schváliť podľa predložených návrhov. Pri rozpočte mesta členovia komisie konštatovali, 

že príjmová časť rozpočtu neobsahuje výrazné zvýšenie vlastných príjmov mesta, nakoľko 

sa nepočíta so zvýšením miestnych daní a poplatkov, ani ďalších platieb, ktoré by mali 

dopad na zvýšenie príjmov. Komisia doporučuje v budúcnosti prehodnotiť možnosti 

navýšenia jednotlivých príjmových položiek.  

Ďalej prítomní podrobne prebrali výdavkové položky v členení podľa jednotlivých 

programov. Konštatovali, že v mzdovej oblasti je zapracovaná zákonná valorizácia platov 

a okrem toho veľká väčšina výdavkových položiek je na úrovni roka 2017. Výrazné 

zvýšenie predstavuje poskytnutá dotácia pre Zariadenie pre seniorov Smaragd na 

zabezpečenie jej činnosti, ako aj dotácia z rozpočtu mesta na prefinancovanie 

neinvestičného projektu realizovaného cez Základnú školu s materskou školou Árpáda 

Fesztyho s VJM. Niektorí členovia komisie postrádajú z predloženého návrhu výdavky na 

ďalší investičný rozvoj mesta, čo bolo dôvodom toho, že komisia nemala jednotné 

stanovisko ohľadne schválenia rozpočtu, napriek tomu, že sa konštatovalo, že na investície 

bude možné vyčleniť finančné prostriedky z rezervného fondu mesta. 

Poslanci MZ pripomienkovali položku – investičný rozvoj. 

Ing. Gróf požiadal Mgr. Hulka, aby vždy dopredu informoval poslancov o plánovaných 

investíciách, akciách. 

 

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Mesta Hurbanovo na rok 2018a 

k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2019 a 2020: 

Ing. Cserge uviedol, že návrh rozpočtu na rok 2018 a ďalšie rozpočtové roky 2019 a 

2020 je spracovaný v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov. Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 

564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Odporúča zabezpečiť 

finančnú disciplínu zo strany všetkých subjektov zapojených do rozpočtového procesu 

mesta. Udržanie rozpočtovej rovnováhy je potrebné z dôvodu, aby bola zabezpečená 

vyrovnanosť rozpočtu a tým zabezpečené rozpočtom plánované financovanie všetkých 
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samosprávnych činností.  Návrh   rozpočtu  bol  zverejnený v meste  obvyklým  spôsobom  

( internet, úradná tabula ) v zákonom stanovenej lehote, t. j. 15 dní pred jeho schválením v 

mestskom zastupiteľstve v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov.  

Ing. Cserge konštatuje, že spracovaný návrh rozpočtu mesta Hurbanovo na rok 2018 a 

ďalšie rozpočtované roky 2019 a 2020 poskytuje poslaneckému zboru mestského 

zastupiteľstva základné údaje a informácie pre kvalifikované rozhodovanie. Na základe 

uvedených skutočností predložený návrh rozpočtu mesta Hurbanovo na rok 2018 odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu v Hurbanove s c h v á l i ť a návrh rozpočtu na roky 2019 a 

2020 zobrať na vedomie. 

 

Návrh na uznesenie:  

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  

1. schvaľuje  

a) rozpočet mesta na rok 2018 zostavený na úrovni hlavných kategórií ekonomickej 

klasifikácie podľa predloženého návrhu v súlade s jeho vnútorným členením na:  

- bežné príjmy vo výške: 5 625 880 €,  

- kapitálové príjmy vo výške: 1 139 505 €,  

- príjmové finančné operácie vo výške: 220 126 €,  

- bežné výdavky vo výške: 5 444 320 €,  

- kapitálové výdavky vo výške: 1 346 021 €,  

- výdavkové finančné operácie vo výške: 195 170 €,  

b) rozpočet výdavkov podľa programu mesta v súlade s predloženým návrhom,  

2. berie na vedomie  

rozpočet mesta Hurbanovo na roky 2019 a 2020 podľa predloženého návrhu. 

Z prítomných 8 poslancov hlasovalo: 

Bc.Tomaščin, Radošická, Žigová   za             3  

                                                                                                                                     proti    0 

Ondrušek, Ing.Lovász, Ing.Hegyi, Ing.Gróf, RNDr.Hamranová                                 zdržal sa hlasovania   5 

 

Tento návrh na uznesenie poslancami MsZ nebol prijatý. 

 

Z dôvodu neschválenia rozpočtu Mesta Hurbanovo na rok 2018 bol  z programu bod 

11 - Prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta Hurbanovo pre spoločenské,    

športové organizácie a cirkvi pôsobiace na území mesta na rok 2018 odročený.  

Schválené uznesenia mestského zastupiteľstva pre organizácie v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta na rok 2018 sú neplatné! 

 

K bodu 12 

Protest prokurátora – Pd 174/17/4401-3-VZN č. 103 o mestskej polícii 

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

zápisnice. 

        Dňa 30.11.2017 bol Mestu Hurbanovo doručený protest prokurátora sp. zn. Pd 
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174/17/4401-3 zo dňa 22.11.2017, v ktorom prokurátor podal protest podľa § 23 odsek 1 

zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre (proti ustanoveniam čl. 1, čl. 3 odsek 1 písmeno b), 

odseky 3 až 11, čl. 5, čl. 7 odseky 2 a 3, čl. 8, čl. 9, čl. 10, čl.11, čl.13 odsek 3, čl.14 a 

čl.15 Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 103 o mestskej polícii prijatého 

Mestským zastupiteľstvom v Hurbanove dňa 04. júla 2013), kde okresný prokurátor 

navrhuje Mestu Hurbanovo zrušiť nedostatky. 

 

Uznesenie č. 471/2017-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

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

protest Okresnej prokuratúry č. Pd 174/17/4401-3 zo dňa 22. 11. 2017,  

ž i a d a  

primátorku Mesta Hurbanovo, Mgr. Ildikó Basternák, aby na najbližšie zasadnutie 

mestského zastupiteľstva zabezpečila návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia č. 

103 o mestskej polícii na základe protestu Okresnej prokuratúry č. Pd 174/17/4401-3 zo 

dňa 22. 11. 2017. 

 

Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:   za             8  

                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                                     zdržal sa hlasovania   0 

 

K bodu 13 

Návrh na vyradenie majetku z majetku Mesta Hurbanovo 

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

tvorí prílohu zápisnice. 

        Predložený návrh je spracovaný na základe návrhov jednotlivých dielčich 

inventarizačných komisií a ich obsah je k nahliadnutiu na mestskom úrade (majetok je 

uvádzaný v nadobúdacej hodnote). Uvedený majetok je fyzicky alebo morálne zastaralý, 

nedá sa ďalej používať alebo je neopraviteľný, resp. oprava je nerentabilná. Dátum 

vyradenia: 31.12.2017. 

 

Žigová, zástupkyňa primátorky mesta pripomienkovala daňových dlžníkov za nájomné 

byty. 

 

Uznesenie č. 472/2017-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s ú h l a s í  

1. s vyradením majetku podľa predloženého návrhu,    

2. s odpredajom použiteľného majetku minimálne za  cenu 10 %  z  nadobúdacej hodnoty                                        

    majetku,    

3. s likvidáciou neupotrebiteľného a nepredajného majetku,    
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4. s odpísaním pohľadávok  v súlade s predloženým návrhom. 

 

Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:   za             7  

Žigová                                                                                                                          proti    1 

                                                                                                                                     zdržal sa hlasovania   0 

 

K bodu 14 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Hurbanovo na I. polrok 2018 

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

prílohu zápisnice. 

        Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018 Ing. Cserge predkladá podľa 

ustanovení § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov.  

A. Tematické kontroly:  

A.1. Kontrola vybavovania sťažností v roku 2017 v podmienkach mestskej samosprávy. 

A.2. Kontrola vybavovania petícií v roku 2017 v podmienkach mestskej samosprávy.  

A.3. Kontrola plnenia vybraných uznesení MZ v Hurbanove v roku 2017.  

A.4. Kontrola zákonnosti, účelnosti a efektívnosti pri hospodárení s finančnými 

prostriedkami v podmienkach ZŠ slov. , Námestie Konkolyho – Thege č.2, Hurbanovo.  

B. Ostatné kontroly:  

B.1. Kontroly vykonané na základe uznesení MZ v Hurbanove.  

B.2. Finančná kontrola vykonaná na mieste z vlastného podnetu hlavného kontrolóra na 

základe poznatkov zistených pri výkone kontrolnej činnosti.  

C. Stanoviská hlavného kontrolóra.  

D.1. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Hurbanovo za rok 

2017. 

 

Uznesenie č. 473/2017-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s c h v a ľ u j e  

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo na 1. polrok 2018. 

 

Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:   za             8  

                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 

 

K bodu 15 – Rôzne 

a) Správa o výsledku finančnej kontroly 

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

prílohu zápisnice. 

        Na základe Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo na II. 
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polrok 2017, Ing. Cserge vykonal v termíne od 16.10 do 10.11. 2017 finančnú kontrolu v 

povinnej osobe Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo, ICO: 00 306 452 

s cieľom preveriť správnosť postupu vykonania administratívnej finančnej kontroly podľa 

§ 8ods.(1) zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite pri zúčtovaní dotácií 

poskytnutých v roku 2016. Kontrolované obdobie: rok 2016.  Povinnou osobu boli na 

kontrolu predložené: 1. Vyúčtovania poskytnutých dotácií na rok 2016 v počte 25 ks.  

2. Správy o výsledku administratívnej finančnej kontroly z overenia zúčtovania dotácií 

poskytnutých z rozpočtu Mesta Hurbanovo v roku 2016 v počte 25 ks.  

3. Výpisy z uznesení číslo 163/2015-MZ z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 

Hurbanove, konaného dňa 10.12.2015 a č.197/2016-MZ, č.198/2016-MZ z 10. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, konaného dňa 18.02.2016 s prerozdelením 

finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta Hurbanovo pre športové organizácie v počte7,v 

celkovej sume 45 280 €, pre spoločenské organizácie v počte 15, v celkovej sume 5 500 € 

a cirkvi v počte 3, v celkovej sume 3 000 €. Na základe vykonaného overovania neboli 

zistené žiadne nedostatky. 

Uznesenie č. 474/2017-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

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

správu o finančnej kontrole. 

Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:   za             8  

                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 

 

b) Oznámenie o výsledku vybavenia Petície obyvateľov ulice Kvetná Hurbanovo 

Materiál predložila Ing. Kasášová, prednostka Mestského úradu Hurbanovo. Písomná 

správa tvorí prílohu zápisnice. 

          Na Mestský úrad Hurbanovo bola doručená Petícia „Žiadosť o riešenie problému s 

neprispôsobivými občanmi na ulici Kvetná, Hurbanovo. Postúpenie petície občanov v 

tejto veci“ - v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších 

predpisov. Občania ulice Kvetnej žiadajú Mesto Hurbanovo, „aby bezodkladne riešilo 

predmet tejto petície k spokojnosti občanov - obyvateľov ulice Kvetnej, jednak uložením 

peňažnej pokuty majiteľovi stavby v takej výške, ktorá ho prinúti riešiť situáciu k 

spokojnosti ostatných obyvateľov ulice, úplné vyprázdnenie objektu, kým sa nevyrieši 

spor a neskolauduje objekt. Petícia bola adresovaná na Mestský úrad Hurbanovo a 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove. Nakoľko bola petícia adresovaná aj mestskému 

zastupiteľstvu, predkladáme Vám výsledok jej vybavenia a zápisnicu o jej prešetrení. 
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Prešetrenie tejto petície bolo ukončené, Zápisnica o jej prešetrí sa zasiela predsedovi 

petičného výboru a zverejňuje na úradnej tabuli a webovom sídle mesta. 

 

Uznesenie č. 475/2017-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

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

Oznámenie o výsledku vybavenia Petície zo dňa 18. 9. 2017 - „Žiadosť o riešenie 

problému s neprispôsobivými občanmi na ulici Kvetná, Hurbanovo.  

Postúpenie petície občanov v tejto veci“, Zápisnicu o prešetrení petície a Správu o 

postupe riešenia problému s neprispôsobivými občanmi na ulici Kvetná, Hurbanovo. 

 

Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:   za             8  

                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 

 

c) Doplnenie Uznesenia č. 432/2017 – MZ zo dňa 14. 9. 2017 

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

zápisnice. 

        Okresný úrad Komárno, katastrálny odbor vydal rozhodnutie o prerušení konania č. 

V-4437/2017 ohľadom Návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností zo 

dňa 24. 11. 2017, tykajúci sa účastníkov konania Mesto Hurbanovo – ako predávajúci a 

Jozef Pásztó – ako kupujúci, ktorý sa týka odpredaja pozemkov 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.  

Okresný úrad Komárno, katastrálny odbor žiada uviesť do uznesenia mestského 

zastupiteľstva aj manželku pána Pásztóa, pani Magdalénu Pásztóovú. 

 

Uznesenie č. 476/2017-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

a) d o p ĺ ň a  

Uznesenie č. 432/2017 – MZ zo dňa 14. 9. 2017 nasledovne: Po uvedení mena a adresy 

pána Jozefa Pásztóa, bytom Pivovarská 2507/32, 947 03 Hurbanovo – Bohatá sa dopĺňa 

nasledovný text: ... a manželky Magdalény Pásztóovej, bytom Pivovarská 2507/32, 947 

03 Hurbanovo – Bohatá do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.  

b) s c h v a ľ u j e  

toto doplnenie zapracovať do pôvodného uznesenia č. 432/2017 – MZ zo dňa 14. 9. 2017.  

c) Uznesenie č. 432/2017 – MZ zo dňa 14. 9. 2017 bude mať po doplnení nasledovné 

znenie:  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 
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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, 

Pivovarská 2507/32, 947 03 Hurbanovo – Bohatá a manželky Magdalény Pásztóovej, 

bytom Pivovarská 2507/32, 947 03 Hurbanovo – Bohatá do bezpodielového 

spoluvlastníctva manželov. 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 8 poslancov hlasovalo:   za             8  

                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 

 

d) Odpredaj pozemku – Štefan Horváth 

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

zápisnice.  

        Dňa 24. 11. 2017 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť pána Štefana Horvátha, 

bytom Úzka 4, 947 01 Hurbanovo ohľadom odpredaja pozemku v k. ú. Hurbanovo, 

parcely registra „C“ č. 1654 – ostatné plochy o výmere 577 m2, vedeného v katastri 

nehnuteľností na liste vlastníctva č. 2376. Uvedený pozemok na nachádza na ulici Úzka v 

Hurbanove. Pán Horváth má na uvedenom pozemku postavený rodinný dom, v ktorom už 

viac rokov býva so svojou rodinou. Žiadaný pozemok užíva pán Horváth s rodinou bez 

právneho titulu. Pán Horváth by si rád vysporiadal pozemok pod rodinným domom v 

ktorom býva a taktiež by chcel, aby rodinný dom bol zapísaný v katastri nehnuteľností. Na 

rodinný dom nemá pán Horváth ani stavebné povolenie. Pán Horváth vo svojej žiadosti 

uvádza, že by sa chcel napojiť na kanalizáciu a mestský vodovod, ale nie je to momentálne 

možné, pokiaľ nemá vysporiadané vlastnícke vzťahy k pozemku, na ktorom stojí ich dom. 

V minulosti už pán Horváth požiadal viackrát o odpredaj vyššie uvedeného pozemku do 

svojho vlastníctva, avšak mu nebolo vyhovené. Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 

platnom znení v § 9a, ods. 8, písm. e) pripúšťa majetok mesta predať bez verejnej súťaže 

alebo dobrovoľnej dražby v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých mestské 

zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského 

zastupiteľstva. Nakoľko žiadateľ má na predmetnom pozemku vybudovaný rodinný dom, 

v ktorom už viac rokov býva so svojou rodinou a tento pozemok nie je pre Mesto 

Hurbanovo využiteľný pre iné účely, nie je predpoklad, že by sa predal formou verejnej 

súťaže alebo dobrovoľnej dražby. 

 

 

Uznesenie č. 477/2017-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

k o n š t a t u j e,  

že odpredaj pozemku v k. ú. Hurbanovo, parcela registra „C“ č. 1654 – ostatné plochy o 

výmere 577 m2 do vlastníctva žiadateľa pána Štefana Horvátha, bytom Úzka 4, 947 01 
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Hurbanovo za kúpnu cenu stanovenú v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s 

majetkom Mesta Hurbanovo, prílohy č. 3, vo výške 14,00 €/m2, je prípad hodný 

osobitného zreteľa.  

o d ô v o d ň u j e  

prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne: Na žiadanom pozemku sa nachádza stavba 

rodinného domu, v ktorom už roky žiadateľ žije so svojou rodinou. Formou odkúpenia 

predmetného pozemku by si chcel pán Horváth vysporiadať pozemok pod stavbou 

rodinného domu. Pozemok z hľadiska jeho dispozície nie je vhodný na samostatné 

využívanie.  

s c h v a ľ u j e  

zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo odpredať nehnuteľnosť v k. ú. Hurbanovo, 

pozemok parcelu registra „C“ č. 1654 – ostatné plochy o výmere 577 m2, vedeného na LV 

č. 2376 do vlastníctva žiadateľa pána Štefana Horvátha, bytom Úzka 4, 947 01 Hurbanovo 

za kúpnu cenu stanovenú v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta 

Hurbanovo, prílohy č. 3, vo výške 14,00 €/m2, t. j. kúpna cena celkom: 8 078,00 €. 

 

Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:   za             8  

                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 

 

d) Súhlas s prenájmom poľnohospodárskej pôdy pre Poľovnícke združenie Bohatá  

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

zápisnice. 

        Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 447/2017-MZ zo dňa 26. 10. 

2017 bolo schválené zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo prenajať pozemok, parcelu 

registra „C“ č. 4218 – orná pôda o výmere 4 178 m2 v k. ú. Bohatá pre Poľovnícke 

združenie Bohatá, so sídlom Novozámocká 139, IČO: 35594705, zastúpené RNDr. 

Miroslavom Nemčekom - predsedom, 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 80,00 €/1 ha/rok, t. j. nájomné spolu: 33,42 € 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. 478/2017-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s ú h l a s í  

s prenájmom pozemku, parcely registra „C“ č. 4218 – orná pôda o výmere 4 178 m2 v k. 

ú. Bohatá, pre Poľovnícke združenie Bohatá, so sídlom Novozámocká 139, IČO: 

35594705, zastúpené RNDr. Miroslavom Nemčekom - predsedom, za cenu prenájmu vo 

výške 33,42 € ročne na obdobie 10 rokov, od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2027 podľa § 9a, ods. 
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9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Ostatné podmienky 

prenájmu budú ustanovené v nájomnej zmluve. 

Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:   za             8  

                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 

 

e) Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov - poľovný revír Zelený Háj 

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

zápisnice. 

         Vlastníci poľovných pozemkov poľovného revíru Zelený Háj plánujú zvolať 

zhromaždenie v zmysle zákona č. 274/2009 Z. z. - Zákon o poľovníctve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) na uznanie poľovného revíru v zmysle § 

3 zákona príslušným okresným úradom. 

 

Uznesenie č. 479/2017-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s p l n o m o c ň u j e  

Primátorku mesta Hurbanovo Mgr. Ildikó Basternák na zastupovanie Mesta Hurbanovo 

ako vlastníka poľovných pozemkov pri úkonoch súvisiacich s výkonom práva poľovníctva 

v poľovnom revíri Zelený Háj v zmysle zákona č. 274/2009 Z. z. - Zákon o poľovníctve a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v plnom rozsahu. 

Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:   za             8  

                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 

 

 

g) Žiadosť o prenájom pozemkov – Monika Ádámková 

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

zápisnice.  

        Dňa 23. 11. 2017 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť od pani Moniky 

Ádámkovej, trvale bytom Krátka 101/1, 946 57 Svätý Peter, ohľadom prenájmu pozemkov 

vo vlastníctve Mesta Hurbanovo. Jedná sa o pozemky v k. ú. Hurbanovo, parcela registra 

„C“ č. 2553/8 – ostatné plochy o výmere 43 m2 a parcela registra „C“ č. 2682/5 - ostatné 

plochy o výmere 79 m2 zapísané na LV č. 2376. Uvedené pozemky sú novovytvorené 

geometrickým plánom č. 26/2017 zo dňa 15. 6. 2017. Pani Ádámková má v záujme 

prenajímať vyššie uvedené pozemky, ktoré sú priľahlé k jej rodinnému domu, v ktorom 

býva, pretože tieto pozemky chce používať ako záhradku a predzáhradku. 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, 
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prenajať vlastníkovi stavby priamym spôsobom za cenu určenú mestským 

zastupiteľstvom. V zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta 

Hurbanovo, prílohy č. 1, je stanovená cena nájmu vo výške 0,50 €/m2/rok. 

 

Uznesenie č. 480/2017-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 

prenájmom nehnuteľností v k. ú. Hurbanovo, a to parcely registra „C“ č. 2553/8 – ostatné 

plocha o výmere 43 m2 a parcely registra „C“ č. 2682/5 – ostatné plochy a o výmere 79 

m2 zapísané na LV č. 2376 do prenájmu pre žiadateľku, pani Moniku Ádámkovú, bytom 

Krátka 101/1, 946 57 Svätý Peter, a to od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2022.   

Cena za nájom pozemkov sa stanovuje v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s 

majetkom Mesta Hurbanovo vo výške 0,50 €/m2/rok, t.j. cena nájmu celkom: 61,00 € 

ročne. Ostatné podmienky budú stanovené v nájomnej zmluve. 

Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:   za             8  

                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 
 

h) Žiadosť o prenájom pozemku – Adela Blatnická 

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

zápisnice.  

         Dňa 28. 11. 2017 bola Mestu Hurbanovo bola doručená žiadosť o prenájom 

pozemku od pani Adely Blatnickej, bytom Pribetská 46, 947 03 Hurbanovo. Jedná sa o 

časť pozemku z parcely registra „C“ č. 1354 – ostatné plochy o výmere 18 m2, v k. ú. 

Bohatá. Žiadaná časť pozemku je evidovaná v katastri nehnuteľností na LV č. 907 a je vo 

vlastníctve Mesta Hurbanovo. Žiadaný pozemok sa nachádza pri križovatke ulíc 

Novozámocká a Fialková. Žiadateľka je vlastníčkou predajného stánku, ktorý sa nachádza 

na žiadanom pozemku už od roku 1995. Preto má v záujme tento pozemok využívať ako 

pozemok pod predajným stánkom tak, ako to bolo doteraz. Nájomné platí pani Blatnická 

vždy riadne a včas. 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 je 

vlastníčkou predajného stánku, na ktorom sa predmetný pozemok nachádza, a má v 

záujme používať tento pozemok tak, ako to bolo aj doteraz, 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. 
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138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení a predkladá pred Mestské zastupiteľstvo v 

Hurbanove nasledovný návrh na uznesenie. 

 

Uznesenie č. 481/2017-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

k o n š t a t u j e  

že prenájom časti pozemku z parcely registra „C“ č. 1354 – ostatné plochy o výmere 18 

m2 v k. ú. Bohatá pre žiadateľku pani Adelu Blatnickú je prípad hodný osobitného zreteľa. 

o d ô v o d ň u j e  

prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne.   

Žiadateľka je vlastníčkou predajného stánku, ktorý sa nachádza na žiadanom pozemku už 

od roku 1995. Žiadateľka má v záujme používať tento pozemok pod predajným stánkom 

tak, ako to bolo doteraz. Žiadateľka platí nájomné vždy riadne a včas. 

s c h v a ľ u j e  

zverejnenie svojho zámeru prenajať časť z pozemku, parcela registra „C“ č. 1354 o 

výmere 18 m2 pre pani Adelu Blatnickú, bytom Pribetská 46, 947 03 Hurbanovo 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 

8,30 € ročne, t. j. nájomné spolu 149,40 € ročne. 

 

Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:   za             7  

                                                                                                                                     proti    0 

 Ing.Hegyi                                                                                                                     zdržal sa hlasovania   1 

 

i) Žiadosť o zámenu pozemkov Financial & Reality s.r.o. 

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

zápisnice.  

         Dňa 22. 11. 2017 bola Mestu Hurbanovo bola doručená žiadosť od spoločnosti 

Financial & Reality s.r.o., so sídlom Dunajské nábrežie 2529/38, 945 01 Komárno, IČO: 

50 201 328, v zastúpení Angeliky Šédovej – konateľky, ohľadom zámeny pozemkov v k. 

ú. Hurbanovo a k. ú. Bohatá. Spoločnosť Financial & Reality s.r.o. je vlastníkom 

nehnuteľností, a to pozemkov v k. ú. Bohatá, parcely registra „C“ č. 4574 – orná pôda o 

výmere 2065 m2 a parcely registra „C“ č. 4575 – orná pôda o výmere 5072 m2. Uvedené 

pozemky vydražil žiadateľ na základe udelenia príklepu na dražbe nehnuteľností zo dňa 

12. 6. 2017. Spoločnosť Financial & Reality s.r.o. žiada zámenu vyššie uvedených 

pozemkov za pozemky, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Hurbanovo. Jedná sa o pozemky v 

k. ú. Hurbanovo, časť Zelený Háj (viď priloženú mapku), a to parcela registra „C“ č. 3608 

– orná pôda o výmere 4533 m2 a parcela registra „C“ č. 3609 – orná pôda o výmere 3811 

m2, zapísané na LV č. 2376. Tieto pozemky sú priľahlé a priamo susedia s pozemkom, 
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parcely registra „C“ č. 3615 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 800 m2, zapísaný na 

LV č. 771, kde sa nachádza rodinný dom so súpisným číslom 1903, a tieto sú vo 

vlastníctve žiadateľa, t. j. spoločnosti Financial & Reality s.r.o. 

 

Návrh na uznesenie:  

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  

s ú h l a s í  

so zámenou pozemkov: parcely registra „C“ č. 4574 – orná pôda o výmere 2065 m2 a 

parcely registra „C“ č. 4575 – orná pôda o výmere 5072 m2, v k. ú. Bohatá za parcelu 

registra „C“ č. 3608 – orná pôda o výmere 4533 m2 a parcelu registra „C“ č. 3609 – orná 

pôda o výmere 3811 m2, v k. ú. Hurbanovo. 

 

Z prítomných 7 poslancov hlasovalo:    za             0  

  Ing.Lovász, RNDr.Hamranová, Ondrušek, Žigová                                                    proti    4 

 Ing.Hegyi, Ing.Gróf, Radošická                                                                                   zdržal sa hlasovania   3 
Bc. Tomaščin bol počas hlasovania mimo miestnosti. 

Tento návrh na uznesenie poslancami MsZ nebol prijatý. 

 

j) Združenie obcí – regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre 

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

tvorí prílohu zápisnice.  

         Mesto Hurbanovo prejavilo záujem o členstvo v ZO RVC: Združenie obcí – 

regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre. ZO RVC bolo zaregistrované ako 

záujmové združenie právnických osôb – vzdelávacia inštitúcia s právnou subjektivitou. 

Predmetom jej činnosti je organizovanie vzdelávacích aktivít, poradenská a konzultačná 

činnosť a jej sprostredkovanie, vydávanie periodických i neperiodických študijných 

materiálov pre svojich členov a iné subjekty v oblasti samosprávy. Riadnym členom ZO 

RVC sa môže stať každé mesto alebo obec v Slovenskej republike. Riadne členstvo 

vzniká na základe písomnej prihlášky zaregistrovanej v sídle RVC. Prílohou prihlášky 

obce je uznesenie obecného / mestského zastupiteľstva, ktoré obsahuje súhlas 

nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov mesta. Z uvedeného dôvodu sa obraciame na 

mestské zastupiteľstvo so žiadosťou o odsúhlasenie členstva v ZO RVC Nitra, so sídlom 

na ul. Fraňa Mojtu 18.  Ročné  členské  predstavuje  cca 700 EUR  v  našich podmienkach  

( vzhľadom na počet obyvateľov ). Riadny člen sa zúčastňuje školení a seminárov v ZO 

RVC v priebehu roka bezplatne. Mesto má záujem v maximálnej miere využívať 

poskytované vzdelávacie služby ZO RVC, ktoré smerujú ku skvalitneniu činnosti 

samosprávy a zároveň k zvýšeniu spokojnosti obyvateľstva. 
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Uznesenie č. 482/2017-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s ú h l a s í  

s členstvom Mesta Hurbanovo v Združení obcí – regionálne vzdelávacie centrum 

samosprávy v Nitre, so sídlom na ul. Fraňa Mojtu 18, od  1.1.2018. 

Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:   za             8  

                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 
 

k) Zabezpečenie výkonu rozhodnutie - odstránenie nepovolenej stavby postavenej na 

pozemku parc. č. 1605 v k. ú. Hurbanovo 

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

zápisnice.  

        Spoločný stavebný úrad obvodu mesta Hurbanovo nariadil vlastníkom odstránenie 

nepovolenej stavby postavenej na pozemku parc. č. 1605 v k. ú. Hurbanovo. Toto 

rozhodnutie je právoplatné a vykonateľné. Nakoľko povinní dobrovoľne nesplnili 

nariadenie správneho orgánu v zmysle § 71, ods. (1) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní „Ak účastník konania nesplní v určenej lehote dobrovoľne povinnosť uloženú mu 

rozhodnutím, ktoré je vykonateľné (§ 52 ods. 2), alebo zmierom schváleným správnym 

orgánom alebo ním zostaveným výkazom nedoplatkov (ďalej len „rozhodnutie“), ich 

výkon sa uskutoční.“ Podľa § 72, ods. (1) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

„Výkon rozhodnutia sa uskutočňuje na návrh účastníka konania alebo na podnet 

správneho orgánu, ktorý v prvom stupni vydal rozhodnutie, schválil zmier alebo vyhotovil 

výkaz nedoplatkov (vymáhajúci správny orgán). Pokiaľ tento orgán nie je sám na výkon 

rozhodnutia oprávnený, postúpi vec orgánu príslušnému podľa § 73“. Podľa § 73 zákona 

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní „Výkon rozhodnutia uskutočňuje správny orgán, ktorý 

vo veci rozhodol v prvom stupni, ak osobitný zákon neustanovuje inak.“ Výkon 

rozhodnutí rieši piata časť zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní § 71 až § 80. Na 

výkon rozhodnutia Spoločného stavebného úradu obvodu mesta Hurbanovo je príslušným 

správnym orgánom Mesto Hurbanovo. Stavba sa nachádza na ul. Šáradská v Hurbanove 

(pozemok parc. č. 1605 v k. ú. Hurbanovo) – stavebníkmi sú Róbert Stojka a Angelika 

Stojková. 

 

Uznesenie č. 483/2017-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s ú h l a s í  

s vyčlenením finančných prostriedkov vo výške 3.000 EUR v rámci 1. zmeny rozpočtu pre 
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rok 2018 na výkon rozhodnutia na odstránenie nepovolenej stavby postavenej na pozemku 

parc. č. 1605 v k. ú. Hurbanovo. 

Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:   za             8  

                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 
 

 

- Žiadosť o udelenie súhlasu k podpisu zmenky a k podpisu záložnej zmluvy medzi 

Mestom Hurbanovo a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.  

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

zápisnice.  

       Mesto Hurbanovo bolo vybrané spomedzi 57 miest a obcí na Slovensku do Projektu 

Óvoda bővítése Ógyallán – Rozšírenie MŠ v Hurbanove. Bolo oslovené na podanie tohto 

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

materských škôl, ktorý vyhlásila Vláda Maďarska cez nadáciu Gábora Bethlena (ďalej len 

„Poskytovateľ“). Mestu Hurbanovo bol doručený návrh zmluvy (ďalej len „Zmluva“) zo 

strany Poskytovateľa na poskytnutie dotácie vo výške 60 000 000 Ft (cca. 191 000 EUR). 

Návrh obsahuje aj bod, podľa ktorého Poskytovateľ do 15 dní odo dňa podpisu Zmluvy 

prevodom zašle na bankový účet Mesta Hurbanovo poskytnutú dotáciu. Podmienkou k 

poskytnutiu dotácie zo strany nadácie Gábora Bethlena je podpísanie zmenky na výšku 

poskytnutej dotácie s lehotou splatnosti - konečný dátum vyúčtovania dotácie + 120 dní (v 

našom prípade do 27.09.2018) a podpísanie záložnej zmluvy na výšku 50 % poskytnutej 

dotácie na dobu udržateľnosti (v našom prípade na 5 rokov). Vzhľadom na to, že Mesto 

Hurbanovo na základe Zmluvy má do 90 dní odo dňa vydania kolaudačného rozhodnutia 

na predmet dotácie uzatvoriť záložnú zmluvu na 50 % poskytnutej dotácie na dobu 5 

rokov, žiadam Mestské zastupiteľstvo v Hurbanovo na udelenie súhlasu, aby predmetom 

zábezpeky na výšku poskytnutej 50 % dotácie na dobu udržateľnosti bola školská budova 

so súp. č. 2978, na pozemku parc. č. 1380 v k. ú. Hurbanovo, na ul. Športovej. 

 

Uznesenie č. 484/2017-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s ú h l a s í  

s podpisom vlastnej zmenky (vystavenej v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 

191/1950 Zb., zákon zmenkový a šekový v platnom znení) spoločnosti Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, so sídlom Gellérthegy utca 30-32., 

1016 Budapešť, Maďarsko, číslo zápisu v maďarskom obchodnom registri pod číslom: 01-

10-047008, daňové identifikačné číslo: 23300576-2-41 na sumu vo výške 60 000 000 Ft 

(slovom: šesťdesiatmiliónov forintov) v prepočte na EUR podľa aktuálneho kurzu 

Národnej banky Slovenskej republiky v deň podpisu zmluvy. 

p o v e r u j e  

primátorku mesta Mgr. Ildikó Basternák na podpis vlastnej zmenky so spoločnosťou 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, so sídlom Gellérthegy 
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utca 30-32., 1016 Budapešť, Maďarsko, číslo zápisu v maďarskom obchodnom registri 

pod číslom: 01-10-047008, daňové identifikačné číslo: 23300576-2-41 na sumu 

definovanú v bode A. uznesenia. 

u d e ľ u j e  

súhlas aby predmetom zábezpeky vo výške 50 % z poskytnutej   dotácie od spoločnosti 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, so sídlom Gellérthegy 

utca 30-32., 1016 Budapešť, Maďarsko, číslo zápisu v maďarskom obchodnom registri 

pod číslom: 01-10-047008, daňové identifikačné číslo: 23300576-2-41 pre Projekt Óvoda 

bővítése Ógyallán – Rozšírenie MŠ v Hurbanove na dobu udržateľnosti  Projektu bola 

budova v zmysle zmluvy o dotácii. 

 

Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:     

Ing.Lovász, RNDr.Hamranová, Ondrušek, Žigová, Ing.Hegyi, Radošická             za             6  

                                                                                                                                       proti    0 

 Ing.Gróf, Bc.Tomaščin                                                                                                 zdržal sa hlasovania   2 

 

 

m) „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti“ 

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

tvorí prílohu zápisnice.  

       Jednou z priorít Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZSR“) 

v oblasti zdravotníctva, je oblasť primárneho kontaktu (všeobecný lekár pre dospelých, 

všeobecný lekár pre deti a dorast).  

Súčasťou pripravovanej reformy je koncept integrovanej zdravotnej starostlivosti, ktorú 

MZSR prvýkrát predstavilo v dokumente Strategický rámec starostlivosti o zdravie pre 

roky 2014 – 2030 (schválený v decembri 2013). Hlavným cieľom projektu centier 

integrovanej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „CIZS“) je zvýšenie koncentrácie 

poskytovania primárnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Realizáciou projektu CIZS 

dôjde k obnoveniu myšlienky bývalých zdravotných stredísk v strediskových obciach a 

tým k vytvoreniu prirodzeného centra koncentrácie zdravotných a sociálnych služieb. 

Podľa získaných informácií by v roku 2018 v rámci IROP mala byť výzva Prioritnej osi 2 

– ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším službám, kde by sa mohlo Mesto Hurbanovo 

uchádzať o budovanie infraštruktúry centier integrovanej zdravotnej starostlivosti. 

Prijímateľ v rámci CIZS vystupuje ako prenajímateľ a správca budovy. Poskytovanie 

zdravotnej starostlivosti budú zabezpečovať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť 

iné subjekty ako prijímateľ. Tieto subjekty musia mať na poskytnutie zdravotnej 

starostlivosti resp. iných služieb v CIZS príslušné oprávnenie. Pri podávaní žiadosti o NFP 

musí byť vypracovaná projektová dokumentácia, stavebné povolenie a musí mať 

zazmluvnených lekárov. Podávanie žiadosti má byť dvojkolové. Podmienkou CIZS je mať 

zabezpečené: - lekára poskytujúceho všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých s 

úväzkom min. 1,5, - lekára poskytujúceho všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a 

dorast s úväzkom min. 0,5, - lekára poskytujúceho špecializovanú ambulantnú 

starostlivosť v odbore gynekológia - pôrodníctvo s úväzkom min. 0,2. Ďalej by to mal byť 
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lekár poskytujúci špecializovanú zubno - lekársku ambulantnú starostlivosť s úväzkom 

min. 0,1 a dvaja lekári poskytujúci špecializovanú inú ambulantnú starostlivosť s úväzkom 

min. 0,1. Okrem týchto základných poskytovateľov ambulantnej starostlivosti sa v CIZS 

môžu poskytovať aj ďalšie zdravotné a sociálne služby – stacionár, odberové pracovisko, 

liečebná rehabilitácia, agentúra domácej ošetrovacej starostlivosti, psychológ.........  

V prípade potreby je možné v centre zriadiť recepciu, ako doplnkovú službu pre klientov 

ako aj poskytovateľov služieb. Medzi oprávnené výdavky budú patriť stavebné práce, 

materiálno-technické vybavenie, dodávka zdravotnej techniky, zariadenia a vybavenia, 

budovanie IKT, základný interiérový nábytok......, výdavky na projektovú dokumentáciu, 

stavebný dozor, verejné obstarávanie. Spolufinancovanie by malo byť vo výške 5 %, doba 

udržateľnosti 5 rokov po dokončení projektu. 

 

Uznesenie č. 485/2017-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s c h v a ľ u j e  

zámer na vybudovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Hurbanovo v 

areáli Mestského zdravotného strediska, vypísanie súvisiacich verejných súťaží 

potrebných k príprave projektu CIZS na podanie žiadosti o NFP, 

p o v e r u j e  

primátorku mesta Hurbanovo na rokovania pre povinné personálne zabezpečenie 

poskytovania zdravotnej starostlivosti v CIZS. 

 

 

Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:   za             7  

                                                                                                                                     proti    0 

 Ing.Hegyi                                                                                                                     zdržal sa hlasovania   1 

 

 

n) Využitie nájomných bytov - ul. Šáradská č. 22 a 24 – návrh 

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

zápisnice.  

         Na základe žiadosti Komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej pri MsZ Hurbanovo 

Vám predkladám nasledovný „Návrh na zmenu využitia nájomných bytov - ul. Šáradská č. 

22 a 24“. Nájomné byty (spolu 8 jednoizbových bytov) na adrese: ul. Šáradská č. 22 a 24 

boli pri podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok na Štátny fond rozvoja bývania a 

na Ministerstvo výstavby Slovenskej republiky deklarované ako štartovacie byty s max. 

dobou nájmu pre jednu rodinu na tri roky bez možnosti predĺženia nájomnej zmluvy. 

Nájomné byty boli dané do užívania pred 12-13 rokmi ako štartovacie, prví obyvatelia po 

niekoľkých mesiacoch alebo rokoch ich vrátili prenajímateľovi. Prvým prenajímateľom 

týchto nájomných bytov bola spoločnosť MsBP a ĽP - Mestský bytový podnik a ľadová 

plocha, s.r.o., so sídlom v Hurbanove do 30.06.2011, od tohto dátumu prenajímateľom 

týchto bytov je Mesto Hurbanovo priamo alebo do 31.12.2016 cez správcovskú 
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spoločnosť Bytkomfort s.r.o., so sídlom v Nových Zámkoch. Nájomné byty už po troch 

rokoch od dátumu kolaudácie začali strácať deklarovaný cieľ, už to neboli štartovacie 

byty, začali sa čoraz viac využívať ako nájomné bývanie na sociálne účely. Nájomné 

zmluvy boli uzavreté na jeden rok a doba nájmu sa predlžovala formou dodatkov o ďalšie 

roky. Nájomné zmluvy neobsahovali a ani momentálne neobsahujú formuláciu, že byty sa 

majú využívať ako štartovacie byty. Stavba týchto nájomných bytov už v projekčnej fáze, 

ale hlavne vo fáze výstavby načrtla problémy, ktoré momentálne znepríjemňujú 

každodenný život tak nájomníkov, ako aj správcovi a vlastníkom týchto bytov. Takými 

problémami sú kanalizačné prípojky, odvod odpadovej vody z kuchýň a kúpeľní, deravá 

strecha, skoro nefunkčná tepelná izolácia strešnej konštrukcie. Ďalším nedostatkom je 

absencia odkladacích priestorov. Pri štyroch bytoch na adrese Šáradská č. 22 sú kuchynské 

priestory vybudované bez možnosti priameho vetrania, čo zapríčiňuje hlavne v jesenných 

a zimných mesiacoch enormnú záťaž na konštrukciu týchto bytov. Tento nedostatok spolu 

s tepelnými mostami v konštrukcii bytov zapríčiňuje permanentnú tvorbu plesní v 

obytných priestoroch. Treba uznať, že tieto nájomné byty nie sú vhodné na celoročné 

bývanie pre viac ako dvoch dospelých s jedným alebo s dvoma deťmi. Z vyššie uvedených 

dôvodov terajším nájomníkom v nájomných bytoch na adrese ul. Šáradská č. 22 a 24 

nájomné zmluvy nebudú predĺžené na ďalšie obdobie. Komisia sociálna, bytová a 

zdravotná pri MsZ Hurbanovo ďalej navrhuje, aby • Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

po predložení rozpočtu na kompletnú rekonštrukciu nájomných bytov na adrese ul. 

Šáradská č. 22 a 24 vyčlenilo finančné prostriedky na uskutočnenie kompletnej 

rekonštrukcie, • nové nájomné zmluvy pre nájomníkov v bytoch na adrese ul. Šáradská č. 

22 a 24 obsahovali klauzulu, že ide o štartovacie byty s dobou nájmu na jeden rok bez 

možnosti predĺženia doby nájmu. 

 

Uznesenie č. 486/2017-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

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

návrh na využitie nájomných bytov - ul. Šáradská č. 22 a 24 . 

 

Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:   za             8  

                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                                     zdržal sa hlasovania   0 

 

 

 

 

K bodu 15 – D i s k u s i a  

V rámci diskusie primátorka mesta, Mgr. Basternák informovala prítomných 

o Fesztyho kaštieli. Krajský pamiatkový úrad Nitra vydal stanovisko, že nesúhlasí 

s odstránením časti nehnuteľnej kultúrnej pamiatky.  
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Ing. Hegyi sa vzdal funkcie predsedu komisie finančnej, správy majetku mesta a verejnej 

súťaže pri Mestskom zastupiteľstve v Hurbanove.  

Poslanci mestského zastupiteľstva sa dohodli, že pracovné zasadnutie ohľadne 

prerokovania rozpočtu Mesta Hurbanovo sa uskutoční dňa 18.12.2017 o 17.00 hodine 

v malej zasadačke Kultúrneho domu. 

Poslankyňa Žigová oznámila, že vybavila sociálny darček pre sociálne slabšiu rodinu. 

Primátorka mesta, Mgr. Basternák pozývala obyvateľov mesta na všetky adventné akcie 

konané v meste a na adventný koncert do kostola svätého Ladislava dňa 17.12.2017.  

 

K bodu 16 – Z á v e r  

        Nakoľko  program  rokovania  mestského zastupiteľstva  bol vyčerpaný, primátorka 

mesta Mgr. Ildikó Basternák sa poďakovala prítomným za spoluprácu a popriala 

všetkým požehnané vianočné sviatky, do nového roka veľa zdravia, šťastia, pohody a 

zároveň ukončila 24. zasadnutie mestského zastupiteľstva. 

 

 

 

 

 

  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:     Georgína   R a d o š i c k á 

 

                            Ing. Mikuláš   G r ó f 

 

 

 

 

 

 

 


