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Z á p i s n i c a 
 

z  27.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,  
ktoré sa konalo dňa 26. 4. 2018 

 
Rokovanie  27.  zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v  Hurbanove zahájila  Mgr.  

Ildikó Basternák, primátorka  mesta za účasti 9 poslancov (prezenčná listina je prílohou 
tejto zápisnice).  
 
Neprítomná - ospravedlnená: Anna Žigová 
Neprítomný: Zoltán Pollák  
 
Ďalší prítomní: Ing. Adriana Kasášová, prednostka MsÚ  

Ing. Koloman Cserge, hlavný kontrolór mesta 
Ing. Margita Rechtorisová, vedúca ekonomického odd. MsÚ 
Ing. Edita Gogolová, hlavná účtovníčka ekonomického odd. MsÚ 
Ing. Zoltán Veres, vedúci správneho oddelenia MsÚ 
Mgr. Roland Hulko, vedúci odd. regionálneho rozvoja MsÚ 
Ing. Ján Bahorec, konateľ spol. MsVaK Hurbanovo 
Jozef Daráž, náčelník Mestskej polície Hurbanovo 
 

  Primátorka mesta Mgr. Ildikó Basternák predložila návrh programu rokovania:   
  1. Zahájenie, schválenie pracovných komisií a zapisovateľky 
  2. Hurbanovo, rozšírenie kanalizácie, stoky A, B, C – materiál Ing. Jozefa Jarábeka 
  3. Interpelácia 
  4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 
  5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Hurbanovo o zhromaždeniach      
      obyvateľov mesta 
  6. Rozbor hospodárenia za rok 2017 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta   
      Hurbanovo 
  7. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Hurbanovo za rok 2017 
  8. Schválenie záverečného účtu Mesta Hurbanovo za rok 2017 
  9. Návrh na použitie rezervného fondu Mesta Hurbanovo v roku 2018 
10. Návrh I. zmeny rozpočtu Mesta Hurbanovo na rok 2018 a organizácií v jej   
      zriaďovateľskej pôsobnosti 
11. Zmena Zásad odmeňovania poslancov 
12. Dohoda o partnerskej spolupráci medzi mestami Hurbanovo a Powiat Wegrówom   
13. Rôzne 
14. Diskusia 
15. Záver 
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Program rokovania 27. zasadnutia mestského zastupiteľstva konaného dňa 26. 4. 2018 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 
                  Bc. Štefan  To m a š č i n 
        Zoltán  O n d r u š e k 
 
Mandátová komisia:                        Mgr. Peter  Z á v o d s k ý   
                                            Ing. Karol   L o v á s z        
                                                                       Peter  O n d r u s e k  
 
Zapisovateľka:                                          Silvia   F e j e s o v á 
 
Overovatelia:      Bc. Štefan  T o m a š č i n                   
                 Ing. Zoltán   H e g y i 
 
Navrhnuté zloženie pracovných komisií bolo poslancami mestského zastupiteľstva 
schválené. 
 
K bodu 2 
Hurbanovo, rozšírenie kanalizácie, stoky A, B, C – materiál Ing. Jozefa Jarábeka 
Primátorka mesta, Mgr. Ildikó Basternák odovzdala slovo Ing. Jarábekovi. 
         Ing. Jarábek informoval o rozšírení kanalizácie v Hurbanove, stoky A, B, C. 
Investíciu začalo vykonávať Mesto Hurbanovo s dodávateľom Ekologické stavby 
s investičným nákladom 43 052 262,70 Sk. Z celkového investičného objemu bolo 
preinvestovaných 3,8 mil. Sk, keď ministerstvo zrušilo rozhodnutím zmluvu s mestom, 
nakoľko podľa zásady Európskej únie nemohlo byť prijímateľom fondov. Prijímateľmi 
fondov z Európskej únie mohli byť len Vládou SR odsúhlasených 8 regionálnych 
vodárenských spol. SR.  
I napriek tomu minister ŽP rozhodnutím schválil žiadosť s názvom „Hurbanovo – 
rozšírenie kanalizácie, stoky A, B, C“, rozhodnutím minister neurčil investora.  
Mesto Hurbanovo odovzdalo svoje neexistujúce investorstvo, neexistujúcemu investorovi 
KOMVAK a.s. Komárno. 
        V roku 2005 mesto poskytlo pre komárňanskú vodárenskú spoločnosť sumu vo výške 
66 349,66 € na financovanie 5 percentnej spoluúčasti mesta na výstavbe kanalizačných 
vetiev A, B, C, pričom zvyšných 95 % malo byť financovaných zo ŠR a z prostriedkov 
Európskej únie. Vzhľadom k tomu, že MŽP SR v novembri 2007 odstúpilo od Zmluvy o 
poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt: „Hurbanovo – rozšírenie 
kanalizácie, stoky A, B, C“, zo strany KOMVaK, a. s. Komárno nie je oprávnené ani    
Z toho titulu sa tieto finančné prostriedky započítajú do nájomného a do kúpnej ceny 
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kanalizačných vetiev A, B, C.  
Celá problematika vznikla v období v rokoch 2002 – 2006, kedy v dôsledku pochybenia 
vo verejnom obstarávaní bolo nutné vrátiť sumu nenávratného finančného príspevku zo 
strany KOMVaK, a. s. a teda spoločnosť KOMVaK, a. s. sa na základe financovania 
predmetnej kanalizácie z vlastných zdrojov stala aj jej vlastníčkou. Keďže sa jedná o 
kanalizáciu mesta Hurbanovo, potrebné je riešiť vzniknutú situáciu v prospech obyvateľov 
mesta Hurbanovo. Na základe uvedeného bolo potrebné vyvolať rokovania so 
spoločnosťou KOMVaK, a. s. ako vlastníkom kanalizácie, ktorá však navrhla odpredanie 
kanalizácie za sumu vo výške 1 218 803,54 € bez DPH. Bývalá primátorka mesta 
nesúhlasila s uvedenou kúpnou cenou, keďže túto považovala za značne nadhodnotenú a z 
toho dôvodu uznesenie mestského zastupiteľstva č. 470/2009 - MZ o odkúpení kanalizácie 
nepodpísala. Taktiež nesúhlasila s uznesením MZ č. 502/2009 – MZ o prijatí dlhodobého 
komunálneho investičného úveru za účelom prefinancovania kúpnej ceny predmetnej 
kanalizácie. Keďže bola mestským zastupiteľstvom prehlasovaná a teda nebolo možné 
pozastaviť výkon uznesení mestského zastupiteľstva, bola nútená ako štatutár mesta v 
majetkovoprávnych veciach rešpektovať uznesenie mestského zastupiteľstva. Opätovne 
však uvádzala, že cenu za kanalizáciu považuje za neprimeranú a nadhodnotenú, a to aj 
vzhľadom k tomu, že zo strany mesta je potrebné prefinancovanie uskutočniť formou 
úveru, čo samozrejme predraží kanalizáciu. Taktiež považovala za potrebné sa vyjadriť ku 
konečnému usporiadaniu vzťahov medzi Hurbanovom a spoločnosťou KOMVaK – 
vzhľadom na možné nároky zo strany spoločnosti KOMVaK týkajúce sa právnych 
vzťahov. V navrhovanej dohode o urovnaní je taktiež pokrytá povinnosť spoločnosti 
KOMVaK, a. s., v prípade úspechu v súdnom konaní o vrátenie nenávratného finančného 
príspevku o túto sumu znížiť kúpnu cenu kanalizácie.  
 
RNDr. Hamranová sa ospravedlnila a z pracovných dôvodov o 17.50 hodine opustila 
miestnosť. 
 
Ing. Jarábek žiadal, aby Mesto Hurbanovo podalo trestné oznámenie na neznámeho 
páchateľa vo veci Hurbanovo, rozšírenie kanalizácie, stoky A, B, C. 
Do následnej diskusie sa zapojili: Bc. Tomaščin, Ing. Lovász, Ing. Gróf, Ing. Bahorec 
a Peter Ondrusek. 
Primátorka mesta, Mgr. Basternák poprosila poslancov hlasovať o pokračovaní tohto bodu 
programu. 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
Ing.Lovász, Mgr.Závodský, RNDr.Hamranová, Ondrušek Z, Ondrusek P.   za             5  
                                                                                                                                     proti    0 

Radošická, Ing.Hegyi, Ing.Gróf, Bc.Tomaščin                                                            zdržal sa hlasovania   4 
 
Mgr. Závodský predložil návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
ž i a d a 
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primátorku mesta, aby zaslala dožiadanie na OR PZ Komárno či sa v podaní Ing. Jarábeka 
vo veci - Hurbanovo, rozšírenie kanalizácie, stoky A, B, C konalo trestné konanie, 
v prípade že sa nekonalo vykonať právnu analýzu materiálu predloženého Ing. Jarábekom, 
či je tam podozrenie zo spáchania trestného činu a ak áno, tak podať trestné oznámenie na 
neznámeho páchateľa. 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo: 
Ing.Lovász, Mgr.Závodský,   za             2  
                                                                                                                                     proti    0 

Radošická, Ing.Hegyi, Ing.Gróf, Bc.Tomaščin, Ondrušek Z, Ondrusek P.                  zdržal sa hlasovania   6 
 
Tento návrh na uznesenie poslancami MsZ nebol prijatý. 
 
K bodu 3 -  I n t e r p e l á c i a  
        V rámci interpelácie sa Bc. Tomaščin zaujímal o generel dopravy a o možnosť 
informovať sa o odsúhlasenom dopravnom značení v meste. 
- Prosil o opravu studne na Šárade, nakoľko veľa rómskych občanov chodí po vodu k 
artézskej studni. 
- Upozornil na úmyselné znefunkčnenie ihriska na sídlisku Stred výkopovými jamami, je 
znečistené betónovým odpadom . Ihrisko bolo finančne zrealizované z Nitrianskej 
komunitnej nadácie. 
- Prosil zvážiť vyhradenie zelenej plochy na Šárade pre deti tam žijúce, aby zbytočne 
neničili detské ihriská v meste. 
- Prosil mestskú políciu riešiť obťažovanie občanov rómskymi deťmi. 
Jozef Daráž, náčelník mestskej polície odpovedal, že mestská polícia mala vedomosť 
o znečistení ihriska, odpad bol odstránený, jamy vykopal neznámy páchateľ. Považuje sa 
to za poškodenie verejného majetku. 
Obťažovanie neplnoletými rómskymi deťmi nie je trestnoprávny čin, príslušník mestskej 
polície má v právomoci ich len upozorniť. V danom prípade majú občania možnosť 
kontaktovať mestskú políciu, v nákupnom centre SBS – kára alebo poslať podnet na 
sociálnu kuratelu, ktorá je oprávnená v týchto prípadoch konať. 
Ing. Bahorec, konateľ spol. MsVaK Hurbanovo, ohľadom Šáradskej studne dodal, že bola 
opravovaná viackrát, momentálne je nefunkčná, pričom celý Šárad je napojený na rozvod 
mestskej vody. 
Primátorka mesta, Mgr. Basternák dodala, že o možnostiach zriadenia ihriska na Šárade 
môžeme spoločne pouvažovať. 
Mgr. Hulko poznamenal, že bola schválená dopravná projektová dokumentácia na 
rozmiestnenie dopravných značiek. Dopravný inšpektorát odsúhlasil projekt, pripomienky 
boli zapracované. Po schválení komisiou vieme pristúpiť k samotnému osadeniu 
dopravného značenia. Kompletná dokumentácia sa nachádza na mestskom úrade 
k nahliadnutiu. 
Ing. Gróf upozornil na chýbajúce podpery vysadených stromčekov v priemyselnej zóne 
na začiatku mesta. 
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Zoltán Ondrušek tlmočil sťažnosť občanov ohľadom odvozu plastu, prečo sa plastový 
odpad zbiera spolu s vrecami. Ďalej sa sťažoval na čiernu skládku v časti ABA priamo 
oproti bývalému smetisku. 
Mgr. Hulko odpovedal, že plastový odpad sa nevysýpa kvôli veľkému riziku pracovného 
úrazu a preto sa zbiera spolu s vrecami. Občania pri kúpe žetónov dostávajú aj vrecia. 
Zber je rozčlenený na dva až tri pracovné dni podľa daných lokalít. Separácia odpadu je 
určená Ministerstvom životného prostredia SR. Hurbanovo doteraz spĺňa normy určené 
danou legislatívou. Čo sa týka čiernych skládok postupne sa riešia. 
Peter Ondrusek sa pýtal na vybudovanie kanalizačných prípojok v mestských nájomných 
bytoch na Šárade. 
Mgr. Hulko odpovedal, že kanalizačné prípojky sú postupne riešené, bytové domy budú 
napojené do konca roka, Mesto Hurbanovo má na tento účel vyčlenené finančné 
prostriedky. 
Mgr. Závodský upozornil na drobnú chybu stránky „Digitálne mesto – povinné 
zverejňovanie“.  
- Tlmočil sťažnosť obyvateľov mesta, že hliadky mestskej polície už nie je vidieť tak často 
ako predtým. 
- Pýtal sa na Správu o činnosti Mestskej polície Hurbanovo za rok 2017, ktorá sa 
každoročne predkladala na vedomie mestskému zastupiteľstvu, aby aj poslanci mesta mali 
prehľad o dopravno – bezpečnostnej situácii.  
Jozef Daráž, náčelník MsP dodal, že hliadky sú sústavné po celom území mestských 
lokalít, prosil občanov pri podozrení okamžite bez časového odkladu kontaktovať mestskú 
políciu na čísle 159. So Správa o činnosti mestskej polície bude poslancom predložená. 
Ďalej Mgr. Závodský sa pýtal na termín voľby riaditeľky Základnej školy, Nám. 
Konkolyho-Thege č. 2. 
- Informoval sa o kladení vencov pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojny, nakoľko táto 
udalosť nie je zverejnená na webovej stránke mesta. 
Primátorka mesta Mgr. Basternák odpovedala, že zamestnankyňa odboru školstva MsÚ 
pripravuje materiály týkajúce sa výberového konania.  
Kladenie vencov pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojny sa uskutoční 9. mája 2018 o 
10.00 hodine. 
 
K bodu 4 
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 
      Na 26. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, konaného dňa 22. februára 
2018 boli prijaté uznesenia od čísla 498 do 518/2018 - MZ. Ukladaciu časť malo 
uznesenie č. 505, 514 a 516/2018 – MZ. 
        V  uznesení č. 505/2018  Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove poverilo  
primátorku mesta na rokovanie so spoločnosťou AKBAY s.r.o., so sídlom: 925 92 Kajal č. 
45, IČO: 47 508 663 ohľadom riešenia vlastníckych vzťahov pozemkov parc. č. 5177 a 
5171/1 v k. ú. Hurbanovo.  
        V  uznesení č. 514/2018  Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove žiadalo  
primátorku mesta, Mgr. Ildikó Basternák vypracovať návrh Všeobecne záväzného 
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nariadenia Mesta Hurbanovo o zvolávaní a uskutočňovaní verejných zhromaždení 
obyvateľov mesta a mestských častí. 
         
        V  uznesení  č. 516/2018  Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  žiadalo  primátorku 
mesta, Mgr. Ildikó Basternák, aby zvolala pracovné stretnutie s poslancami mestského 
zastupiteľstva v Hurbanove za účelom riešenia obnovy miestnych komunikácií. 
Tieto úlohy boli splnené. 
 
RNDr. Hamranová sa o 18.45 hod. vrátila na zasadnutie MZ. 
 
K bodu 5 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Hurbanovo o zhromaždeniach     
obyvateľov mesta 
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
       Návrh bol spracovaný na základe podnetu poslancov Mestského zastupiteľstva v 
Hurbanove. Zákon o obecnom zriadení uvádza, že obecné zastupiteľstvo môže na 
prerokovanie obecných vecí zvolať zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej časti. Napriek 
tomu, že v zákone je tento inštitút upravený len jednou vetou a je vecou samosprávy, či ho 
bude využívať a akým spôsobom ho upraví, nedávny prieskum Združenia miest a obcí 
Slovenska poukazuje na záujem samospráv o jeho využívanie a tiež prichádzajúci trend v 
snahe samospráv o zavedenie vlastných pravidiel na vykonávanie zhromaždenia 
obyvateľov obce. Zhromaždenie obyvateľov obce je spôsob prerokovania vecí verejných, 
ktorého podmienky si môže každá obec určiť vo svojom dokumente, a to podľa vlastného 
uváženia. V porovnaní s miestnym referendom ide o neformálnejšiu a finančne i 
organizačne menej náročnú formu spolurozhodovania. Z prieskumu Združenia miest a 
obcí Slovenska, realizovaného v jeseni minulého roka na vzorke 202 respondentov, ktorá 
zahŕňa 341 304 obyvateľov, vyplýva, že 52,2 % respondentov za ostatných desať rokov 
realizovalo zhromaždenie obyvateľov obce, pričom 14,8 % samospráv zaradených do 
prieskumu uviedlo, že majú schválené všeobecne záväzné nariadenie, zásady, prípadne iný 
dokument, v ktorom sa upravujú podmienky na vykonávanie zhromaždenia obyvateľov 
obce a ďalších 44,6 % pripravuje dokument, v ktorom upraví spôsob organizovania 
zhromaždenia obyvateľov obce. Z prieskumu vyplýva, že výsledok zhromaždenia 
obyvateľov obce bol akceptovaný zastupiteľstvom v prípade 81,7 % obecných 
zastupiteľstiev, pričom 15,4 % respondentov uviedlo, že výsledok zhromaždenia bol 
zastupiteľstvom akceptovaný čiastočne a len 2,7 % samospráv neakceptovalo závery 
zhromaždenia obyvateľov obce.  
Zhromaždenie obyvateľov obce je v porovnaní s miestnym referendom, ktoré podľa iného 
prieskumu za desať rokov organizovalo 7,1 % samospráv výraznejšie využívané. To 
znamená, že samosprávy majú omnoho väčší záujem a priestor na aktívnu spoluúčasť 
obyvateľov na správe vecí verejných v medzivolebnom období práve takýmto spôsobom. 
V porovnaní s obecným referendom je tiež možné konštatovať, že obce sú viac naklonené 
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organizovaniu zhromaždenia obyvateľov, ktoré je finančne, organizačne a technicky 
menej náročná forma občianskej participácie. 
Do návrhu bola zapracovaná na základe novely zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení (dátum účinnosti novely od 01.04.2018) aj možnosť zvolania zhromaždenia 
obyvateľov mesta aj primátorom mesta. 
K návrhu VZN neboli uplatnené žiadne pripomienky a námietky. 
 
Uznesenie č. 519/2018-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
v y d á v a  
Všeobecne záväzné nariadenie o zhromaždeniach obyvateľov mesta bez pripomienok.  

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:   za             9  
                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                         zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 6 
Rozbor hospodárenia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta   
Hurbanovo  za rok 2017 
Materiál predkladala Ing. Gogolová, hlavná účtovníčka MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
- Základná škola, Nám. Konkolyho-Thege č. 2, Hurbanovo 
        V roku 2017 čerpanie rozpočtu školy v časti príjmov aj výdavkov bolo vyššie ako 
upravený rozpočet v dôsledku použitia mimorozpočtových zdrojov vo sume: 7 990,54 €.  
Podkladom na stanovenie výšky štátnej dotácie na zabezpečenie činnosti školy je celkový 
počet žiakov školy. K 31. 12. 2017 bol celkový počet žiakov 363, pričom 347 žiakov bolo 
započítaných so 100% - ným normatívom a 16 žiakov s 10% - ným normatívom.  
Z podaných projektov v priebehu roka škola získala 2 759,90 Eur. Schválenými projektmi 
boli projekt „S loptou pre zdravie“ a projekt „Poďme spolu čítať pre radosť“.  
Výdavková časť rozpočtu obsahuje výdavky na zabezpečenie plynulého chodu 
organizácie. Okrem výdavkov na mzdy, odvody, energie, revízie, spotrebný materiál, 
obnovili sa šatne pre žiakov 1-4, kúpili sa hojdačky za 1989,50 €, do kuchyne bol kúpený 
varný kotol 150 l za 3 999,30 €,  
Škola naďalej bojuje s havarijným stavom elektrického vedenia v hlavnej budove, 
poruchové sú kotle a aj multifunkčné ihrisko na školskom dvore z roku 2007 je 
opotrebované a má rozpadávajúce sa mantinely, kde sa čaká na schválenie projektu. Ďalej 
okná na budove ročníkov 1 – 4 takzvanej „starej budove“ sú pôvodné, ktoré už nie sú 
vyhovujúce (majú 95 rokov). 
 
Uznesenie č. 520/2018-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e  
Rozbor hospodárenia Základnej školy, so sídlom na Nám. Konkolyho - Thege č. 2,  
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Hurbanovo za rok 2017 podľa predloženého návrhu. 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:   za             9  
                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                         zdržal sa hlasovania   0 
 
- Základná škola s MŠ Árpáda Fesztyho s VJM – Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda, 
Ul. športová 7, Hurbanovo 
        V roku 2017 čerpanie rozpočtu školy v časti príjmov aj výdavkov bolo vyššie ako 
upravený rozpočet v dôsledku použitia mimorozpočtových zdrojov. 
Uznesenie č. 521/2018-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e  
Rozbor hospodárenia Základnej školy s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím 
jazykom maďarským - Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda, Ul. športová č. 7, Hurbanovo 
za rok 2017 podľa predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:   za             9  
                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                         zdržal sa hlasovania   0 
 
- Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola, Komárňanská 116, Hurbanovo 
        Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola Hurbanovo, Komárňanská 116, 
Hurbanovo je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou. ZUŠ-MAI hospodári s 
rozpočtom schváleným mestským zastupiteľstvom.  
Rozpočtované príjmy od mesta Hurbanovo sa vo väčšine použili na mzdové a odvodové 
prostriedky za zamestnancov a na základné režijné náklady ( energie, prevádzkové 
náklady a pod. ).  Súčasťou rozpočtu ZUŠ-MAI sú aj vlastné príjmy (príspevky od 
rodičov, rôzne projekty a granty, prenájom priestorov ). V minulom kalendárnom roku 
získali grant z Nitrianskeho samosprávneho kraja na letné tvorivé dielne a z Nitrianskej 
komunitnej nadácie na zakúpenie lisovacieho šneku do keramickej dielne.  
Vlastné príjmy využíva ZUŠ-MAI na obnovu a zveľadenie priestorov školy, ako aj na 
doplnenie výučbových prostriedkov a materiálov pre jednotlivé odbory školy.  
         Za rok 2017 z týchto prostriedkov zakúpili novú zvukotechniku pre hudobný odbor, 
interiérové vybavenie pre tanečný odbor ( šatníkové skrinky a odkladacie priestory ), 
interiérové  vybavenie  pre  výtvarný  odbor ( policový systém, stoly a stoličky pre  
študentov ), 3 ks Notebookov, 2 ks keramických tabúľ s príslušenstvom pre elokované 
pracoviská, 2 ks objektívov pre fotografickú časť výtvarného odboru.  
V rámci obnovy exteriéru bola prevedená výmena oplotenia prednej časti ZUŠ-MAI 
Hurbanovo.  
Veľkú časť rozpočtu vynakladá ZUŠ-MAI aj na materiálne zabezpečenie chodu 
jednotlivých odborov a to napr. nákup hliny na požitie v keramickej dielni, výtvarné 
pomôcky ( výkresy, štetce, farby ) pre výtvarný odbor, noty pre hudobný odbor a podobne.  
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V kalendárnom roku 2017 boli zabezpečené aj pravidelné revízie a kontroly podľa platnej 
legislatívy ( komíny, plynové spotrebiče, hasiace prístroje, kotle ). 
 
Uznesenie č. 522/2018-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e  
rozbor hospodárenia Základnej umeleckej školy – Művészeti Alapiskola Hurbanovo,  
so sídlom Komárňanská 116, Hurbanovo za rok 2017 podľa predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:   za             9  
                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                         zdržal sa hlasovania   0 
 
 
- Materská škola, Nový diel 50, Hurbanovo 
        Materská škola Hurbanovo, Nový diel 50 je od 1.1.2014 rozpočtová organizácia s 
právnou subjektivitou. V kalendárnom roku 2017 sme zabezpečili pravidelné revízie a 
kontroly podľa platnej legislatívy ( Komíny, plynové spotrebiče, hasiace prístroje, kotle ).  
Zo štátnych príspevkov z prostriedkov ŠR na 5-6 ročné deti vo výške 7 449 € materská 
škola doplnila a obnovila učebné a didaktické pomôcky pre deti. ( Nákup kompletu 
interaktívnej tabule s projektorom a NTB , nákup hračiek a nových kníh ).  
V roku 2017 v rámci úspor nákladov na energie na pracovisku Á. Fesztyho vymenili staré 
okná na dvoch triedach. Na túto akciu bol schválený príspevok z rozpočtu Mesta 
Hurbanovo vo výške 2 000 €. Materská škola prispela aj z vlastných zdrojov príjmov k 
celkovej sume výmeny, ktorá predstavovala 2 140 €.  
Ostatné rozpočtované príjmy od mesta Hurbanovo sa použili na mzdové a odvodové 
prostriedky za zamestnancov a na základné režijné náklady ( energie, prevádzkové 
náklady a pod. ).  
Rozpočet materskej školy sa snažia zvyšovať aj vlastnými príjmami ( zber papiera, 
príspevky od rodičov, stravné od cudzích stravníkov, uchádzaním sa o rôzne projekty a 
granty ). V minulom kalendárnom roku materská škola získala grant od Nitrianskej 
komunitnej nadácie ( NKN ) v hodnote 2 926 € na vyhotovenie altánku pre vonkajšiu 
výučbu detí. Od januára 2017 MŠ získala cca. 8 800 € prostredníctvom ÚPSVaR, nakoľko 
zamestnávala znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. 
Vlastné príjmy, ktoré získali v roku 2017 využíva materská škola na obnovu a zveľadenie 
priestorov školy.  
Za rok 2017 z týchto prostriedkov dokončili obnovu šatní pre deti v 2 triedach ( výmena 
podláh, , nové detské šatňové skrinky). Do šatní boli zakúpené aj nové lavičky.  
Školská jedáleň je tiež súčasťou materskej školy a aj tu sa snažili o účelné vynaloženie 
prostriedkov a to najmä do obnovy zastaralých kuchýň.  
V roku 2017 boli zakúpené nerezové stoly na prípravu jedál v počte 3 ks na pracovisko 
Nový diel a 1 ks na pracovisko Á. Fesztyho kde bol zakúpený aj nerezový výdajný vozík .  
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V rámci obnovy exteriéru MŠ za rok 2017 boli zatrávnené dva pavilóny na pracovisku 
Nový diel a na pracovisku Á. Fesztyho bol obnovený betónový chodník v dĺžke 20 m a 
vybetónovaný podklad pod altánok získaný z projektu NKN.  
Na dvory boli zakúpené záhradné domčeky na odkladanie hračiek pre deti v počte 4 ks. Na 
pracovisku Nový diel bolo prevedené spevnenie plochy makadamom za účelom 
vytvorenia odstavného parkoviska pre rodičov ako i zamestnancov MŠ. 
 
Uznesenie č. 523/2018-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e  
rozbor hospodárenia Materskej školy Hurbanovo, so sídlom Nový diel 50, Hurbanovo za 
rok 2017 podľa predloženého návrhu. 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:   za             9  
                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                         zdržal sa hlasovania   0 
 
- Zariadenie pre seniorov SMARAGD, Sládkovičova 30, Hurbanovo 
1) Zdroje financovania príjmov v € :  
Dotácia od MF SR 295 680,00 €  
Vlastné príjmy 251 887,53 €  
Vratky z RZZP 2 914,30 €  
Dotácia od Mesta 20 000,00 €  
Spolu: 570 481,83 €  
2) Čerpanie rozpočtu za rok 2017 : 570 481,83 €  
Z toho : 610 – mzdy 302 024,46 €  
Pre 35 zamestnancov zahŕňajú tarifný plat, osobné príplatky, príplatky za riadenie, 
príplatky nočné, sobota - nedeľa a príplatky za sviatok, zmennosť a za škodlivosť.  
620 - odvody 115 631,62 €  
Odvody do sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni, DDP.  
632 – energia 55 148,18 €  
Najväčšie čerpané položky v rámci energie sú na : plyn, elektrická energia, vodné a 
stočné.  
633 – tovary a služby 78 591,23 €  
V rámci tovarov a služieb bolo čerpané z rozpočtu na:  
Výpočtová technika 258,00 €, všeobecný materiál 1 234,02 €, čistiace potreby 4 119,14 €,  
kancelárske potreby 1 114,04 €, elektroinštalačný materiál 602,84 €, DHM 594,86 €,  
potraviny 70 274,89 €,  softvér a licencie 393,44 €.  
634 – dopravné 839,35 €  
PHM 337,62 €,   poistenie povinné, havar. 424,73 €,  servis údržba 77,00 €.  
635 – údržba 6 169,92 €  
636 – nájomné pošt. priečinok 40,50 €  
637 – ostatné tovary a služby 10 466,56 €  
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Z toho na :  
Školenie , kurzy 119,00 €  
Revízia , kontroly ,odvoz odpadu, služby 7 132,54 €  
Poplatky 878,02 €  
Poistenie zodpovednosti  za škodu 315,00 €  
Dohody 2 022,00 €  
642 nemocenské dávky, odstupné 1 570,01 €  
Odchodné 592,00 € a  nemocenské dávky 978,01 €. 
 
Uznesenie č. 524/2018-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e  
Rozbor hospodárenia  ZPS  Smaragd, Sládkovičova 30,  Hurbanovo za rok 2017  podľa 
predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:   za             9  
                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                         zdržal sa hlasovania   0 
 
- Mestské zdravotné stredisko, Komárňanská 104, Hurbanovo 
        Mestské zdravotné stredisko bolo zriadené Mestom Hurbanovo dňom 1. 6. 2008 ako 
rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou. Predmetom činnosti je správa mestského 
majetku, prenájom nehnuteľností pre poskytovanie zdravotníckej starostlivosti, 
starostlivosti o ľudské telo, priestory pre sociálne a kancelárske účely. Na základe 
uzatvorených nájomných zmlúv zabezpečuje MsZS nasledovné služby a činnosti pre 
nájomcov: údržba a oprava drobného hmotného majetku, údržba a oprava budov, 
upratovanie okolia, revízia elektriny, plynu, komínov, hasiacich prístrojov a v 
neposlednom rade okamžité odstránenie havarijných stavov týkajúcich sa vody, 
ústredného kúrenia a kanalizácie, vyhotovenie nájomných zmlúv a aktualizácia dodatkov k 
nájomným zmluvám.  
Priestory zdravotného strediska, okrem dlhodobého užívania v súlade s platnými 
nájomnými zmluvami, sa v priebehu roka využívali aj na účely darovania krvi, ktoré 
organizoval miestny spolok Slovenského Červeného kríža.  
Príjmy MsZS za rok 2017 boli vo výške 39 510,05 Eur, z toho nájomné za priestory 17 
376,87 Eur, nájomné za hmotný majetok 5 094,51 Eur, platby za služby 16 556,51 Eur a 
príjem z dobropisov 482,16 Eur.  
Výdavky MsZS boli uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 326/2016-MZ 
zo dňa 13. 12. 2016 schválené vo výške 45.000.- Eur. V súlade s uznesením č. 424/2017-
MZ zo dňa 14. 9. 2017 boli v rámci prvej zmeny rozpočtu výdavky navýšené o 1 000 Eur. 
Tieto finančné prostriedky boli poskytnuté z rozpočtu mesta na opravu a úpravu 
sociálnych zariadení pre pacientov očnej ambulancie. Druhá zmena rozpočtu bola 
schválená uznesením č. 459/2017-MZ dňa 14. 12. 2017. Predložený návrh bol 
vypracovaný z dôvodu zníženia počtu nájomcov v Mestskom zdravotnom stredisku počas 
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roka, čoho dôsledkom je, že príjem od ostávajúcich nájomcov nepostačuje na 
zabezpečenie plynulej prevádzky organizácie. Na vykrytie výdavkov bola schválená 
dotácia z rozpočtu mesta vo výške 4 575 Eur. 
Položka odmeny za dohody o vykonaní práce zahŕňa výdavky na účtovníctvo, na 
maľovanie ambulancií, chodieb a čakární podľa požiadaviek hygieny, ako aj na 
zastupovanie upratovačky počas čerpania dovolenky.  
Vzhľadom k tomu, že bežné príjmy organizácie (platby z prenájmu a súvisiacich služieb) 
už nepostačujú na krytie bežných výdavkov, uznesením Mestského zastupiteľstva v 
Hurbanove č. 464/2017-MZ zo dňa 14. 12. 2017 bolo odsúhlasené zrušenie rozpočtovej 
organizácie: Mestské zdravotné stredisko Hurbanovo. V zmysle vyššie uvedeného 
uznesenia bola organizácia zrušená k 31. 12. 2017 bez právneho nástupcu, t. j. všetky 
práva a povinnosti prechádzajú na zriaďovateľa – Mesto Hurbanovo. 
 
Uznesenie č. 525/2018-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e  
správu o hospodárení Mestského zdravotného strediska v Hurbanove za rok 2017 podľa 
predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:   za             9  
                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                         zdržal sa hlasovania   0 
K bodu 7 
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Hurbanovo za rok 2017 
Materiál predkladal Ing. Koloman Cserge, hlavný kontrolór mesta. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
V zmysle § 18f ods. 1 písmeno c) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov Ing. Cserge predkladal odborné stanovisko k návrhu záverečného 
účtu mesta Hurbanovo za rok 2017. 
        Návrh záverečného účtu mesta Hurbanovo za rok 2017 je predložený na rokovanie 
mestského zastupiteľstva (MZ) v zákonom stanovenej lehote, t. j. do 30. júna 
rozpočtového roka.  
1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi  
Návrh záverečného účtu mesta Hurbanovo za rok 2017 (ďalej len „návrh záverečného 
účtu“ ) je spracovaný 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 ( ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“).  
2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta  
Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli mesta a na webovom 
sídle mesta v zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v 
súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a s § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 
3. Dodržanie povinnosti auditu zo strany mesta  
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Mesto si splnilo povinnosť podľa § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a dalo si overiť účtovnú závierku audítorom podľa osobitného predpisu, 
ktorým je § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov.  
4. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu  
Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy:  
Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 v členení podľa 
jednotlivých príjemcov je súčasťou časti záverečného účtu pod názvom „Prehľad o 
poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 zákona 583/2004“.  
Údaje o plnení rozpočtu sú spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s 
Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a 
ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, 
sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. 
        Mesto pri zostavení návrhu záverečného účtu postupovalo podľa § 16 ods. 1 zákona o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o 
rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovalo do záverečného účtu. V súlade s § 16 ods. 2 
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy finančne usporiadalo svoje 
hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým 
osobám a fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytlo 
prostriedky svojho rozpočtu; ďalej usporiadalo finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, 
štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov. 
       Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obec 
má povinnosť zostaviť svoj rozpočet a pred schválením ho zverejniť zákonným spôsobom. 
Rozpočet mesta na rok 2017 a Viacročný programový rozpočet mesta Hurbanovo na roky 
2017 – 2019 (ďalej len „rozpočet“) bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v 
Hurbanove č. 320/2016-MZ, dňa 13. 12. 2016.  
Mesto zostavilo rozpočet na rok 2017 v súlade s § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy. Rozpočet mesta na rok 2017 bol zostavený a schválený 
ako vyrovnaný. 
       Výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje po zúčtovaní celkových príjmov a 
výdavkov ako výsledok ich súhrnnej bilancie. Výsledok rozpočtového hospodárenia môže 
byť prebytok alebo schodok jej rozpočtu; podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) 
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy; prebytkom rozpočtu je kladný 
rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu, schodkom rozpočtu je záporný rozdiel 
medzi príjmami a výdavkami rozpočtu. Pod príjmami a výdavkami rozpočtu sa chápu 
bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet) a kapitálové príjmy a kapitálové výdavky 
(kapitálový rozpočet); súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu nie sú finančné operácie.  
Mesto v roku 2017 hospodárilo s prebytkom 479 311,77 €; takto vykázaný prebytok 
rozpočtu je zistený v súlade s § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.  
Podľa §16 ods. 6 a 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ak možno 
použiť v rozpočtovom roku v súlade s osobitným predpisom nevyčerpané účelovo určené 
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prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z 
rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, tieto nevyčerpané 
prostriedky sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu z 
tohto prebytku vylučujú.  
        Z prebytku rozpočtu sa tak vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky 
poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo ŠR, z rozpočtu EÚ alebo na základe 
osobitného predpisu. Táto čiastka v prípade mesta činí 325 166,63 €. 
V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy návrh záverečného 
účtu obsahuje aj podrobný prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 cit. zákona 
v členení podľa jednotlivých príjemcov.  
        Mesto poskytlo dotácie v celkovej sume 71 636,25 € v súlade s cit. zákonom a s VZN 
č. 121 o poskytovaní dotácií fyzickým a právnickým osobám na podporu všeobecne 
prospešných služieb, na všeobecne prospešný a verejnoprospešný účel. 
        V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet 
na rok 2017 zostavený ako programový rozpočet; výdavky rozpočtu mesta boli alokované 
do príslušných programov, ktoré sa vnútorne členili na podprogramy a prvky. Každý 
program, ktorý predstavuje súhrn aktivít (prác, činností a dodávok) má definovaný svoj 
zámer a cieľ, pričom zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia 
príslušných cieľov a cieľ sa monitoruje a hodnotí merateľným ukazovateľom. Hodnotenie 
programov v návrhu záverečného účtu je na úrovni slovného uvedenia plnenia či neplnenia 
jednotlivých programov mesta, vrátane jeho prvkov. Číselné vyjadrenie stanovených 
merateľných ukazovateľov obsahuje samostatná príloha.  
        Návrh záverečného účtu mesta Hurbanovo za rok 2017 je spracovaný v súlade s 
príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a 
obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy.  
Návrh záverečného účtu mesta Hurbanovo za rok 2017 bol v zmysle § 9 ods. 2 zákona o 
obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
zverejnený najmenej na 15 dní pred rokovaním MZ na úradnej tabuli a webovom sídle 
mesta. Riadna účtovná závierka k 31. 12. 2017 bola overená audítorom v súlade so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
 
Otázku na hlavného kontrolóra ohľadom záverečného účtu mesta mali poslanci: Bc. 
Tomaščin, Ing. Hegyi a Mgr. Závodský. 
Uznesenie č. 526/2018-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
stanovisko Hlavného kontrolóra mesta Hurbanovo k záverečnému účtu mesta Hurbanovo 
za rok 2017. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:   za             9  
                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                         zdržal sa hlasovania   0 
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K bodu 8 
Schválenie záverečného účtu Mesta Hurbanovo za rok 2017 
Materiál predkladala Ing. Gogolová, hlavná účtovníčka MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 

  V súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy záverečný účet mesta obsahuje údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov, 
hodnotenie plnenia programov mesta,  bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji 
dlhu, údaje o hospodárení rozpočtových organizácií v pôsobnosti mesta, prehľad o 
poskytnutých dotáciách, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, ako aj 
správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a výročnej správy k 31. 
12.  2017. 
Návrh záverečného účtu mesta bol zverejnený na verejnú diskusiu dňa 10. 4. 2018. Do 
dnešného dňa neboli na mestský úrad postúpené žiadne pripomienky týkajúce sa 
predloženého návrhu. 
Čo sa týka finančnej sféry možno konštatovať, že celková výška rozpočtu  po všetkých 
úpravách bola v oblasti príjmov aj výdavkov 5 638 976 €. Skutočné príjmy k 31. 12. 2017 
činili: 5 866 956,83 € a výdavky predstavovali: 5 387 645,06 €. Výška rezervného fondu 
mesta vypočítaná v súlade s platnými právnymi predpismi činí 337 182,81 € a o jeho 
použití rozhoduje mestské zastupiteľstvo. 
Predložený návrh záverečného účtu obsahuje podrobný rozpis čerpania finančných 
prostriedkov, ako aj ďalšie informácie týkajúce sa hospodárenia mesta a hodnotenia 
merateľných ukazovateľov. 
Mgr. Roland Hulko, vedúci oddelenia regionálneho rozvoja informoval o projektoch, 
ktoré boli realizované v roku 2017. 
Ing. Hegyi pripomienkoval vo výdavkovej časti položku, investičný fond. 
Mgr. Závodský sa pýtal na položku – Bezpečnosť a poriadok, Mestská polícia. 
 
Uznesenie č. 527/2018-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e  
1. Záverečný účet mesta Hurbanovo za rok 2017 a celoročné hospodárenie mesta bez 
výhrad;  
2. aby  sa  prebytok  rozpočtu  zistený podľa  ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona  
č. 583/2004 Z. z.  o rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy  a  o  zmene  a  
doplnení niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov  vo  výške  562 548,42 €,  
upravený  o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a o ostatné nevyčerpané účelové prostriedky v 
celkovej sume 325 166,63 €,  použil  na  tvorbu  rezervného  fondu  po  zohľadnení  
schodku  v  oblasti finančných operácií vo výške 83 236,65 €;  
3. použitie zisku z podnikateľskej činnosti na aktivity v oblasti podnikania. 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
1. správu o vykonaní riadnej ročnej inventarizácie k 31. 12. 2017,  
2. správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a výročnej správy k  
    31. 12.  2017. 
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Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:   za             8  
                                                                                                                                     proti    0 

 Mgr.Závodský                                                                                                     zdržal sa hlasovania   1 
 
K bodu 9 
Návrh na použitie rezervného fondu Mesta Hurbanovo v roku 2018 
Materiál predkladala Ing. Margita Rechtorisová, vedúca ekonomického oddelenia. 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 
Celková výška rezervného fondu k 31. 12. 2017 predstavuje: 337 182,81 €.  
Návrh na použitie v roku 2018:  
1. úhrada záväzkov z roka 2017 (v súlade s § 10 ods. 9 zákona 583/2004 Z. z.) v celkovej 
výške: 18 599,- € (viď príloha),  
2. dofinancovanie investičných aktivít realizovaných v roku 2017 (prenos daňovej 
povinnosti pri DPH)  
- autobusové zastávky Zelený Háj a Holanovo: 744,- €,  
- Pošta Bohatá – čiastočná rekonštrukcia: 6 641,- €,  
- rekonštrukcia Kaplnky Konkoly - Thege – I. etapa – strecha: 1 101,- €,  
3. osadenie nových vodomerov na vodovodnú sieť mesta: 3 000,- €,  
4. vypracovanie projektových dokumentácií: 21 000,- €,  
5. rekonštrukcia telocvične - príspevok na kapitálové výdavky pre Základnú školu, Nám. 
Konkolyho-Thege č. 2, Hurbanovo na spolufinancovanie projektu „Výmena podlahy 
telocvične ZŠ“ vo výške 33.188,- €,  
6. spolufinancovanie projektu: „Interaktívne multifunkčné ihrisko“, realizovaného v rámci 
Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko, Prioritná os: 
PO1 – Príroda a kultúra, Špecifický cieľ I.I. Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti: 
8550,- €,  
7. spolufinancovanie projektu – rekonštrukcia požiarnej zbrojnice: 10 000,- €,  
8. spolufinancovanie projektu – rekonštrukcia budovy na štadióne: 10 000,- €,  
9. nákup elektrického konvektomatu do školskej kuchyne pri Základnej škole s materskou 
školou Árpáda Fesztyho s VJM: 6 380,- €,  
10. rekonštrukcia chodníkov na území mesta: 62 000,- €,  
11. spolufinancovanie úspešných projektov, resp. ďalší investičný rozvoj: 30 980,- €,  
12. sumu vo výške 124 999,81 € ponechať na rezervnom fonde mesta na krytie 
nepredvídaných výdavkov, resp. na preklenutie nepriaznivej finančnej situácie na začiatku 
ďalšieho roka. 
 
Uznesenie č. 528/2018-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e  
finančný príspevok vo výške 6 380,00 eur na nákup elektrického konvektomatu do 
školskej jedálne Základnej školy s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím 
jazykom maďarským - Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda, so sídlom na ul. Športová č. 7, 
Hurbanovo. 
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Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:   za             9  
                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                         zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie č. 529/2018-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
celková výška rezervného fondu mesta k 31. 12. 2017 je: 337 182,81 € 
s c h v a ľ u j e  
použitie rezervného fondu mesta vo výške 337 182,81 € nasledovne:    
1. úhrada  záväzkov z roka 2017 (v súlade s § 10 ods. 9 zákona 583/2004 Z. z.) v celkovej 
výške: 18 599 €,  
2. dofinancovanie investičných aktivít realizovaných v roku 2017   
- autobusové zastávky Zelený Háj a Holanovo: 744 €,  
- Pošta Bohatá – čiastočná rekonštrukcia: 6 641 €,   
- rekonštrukcia Kaplnky Konkoly - Thege – I. etapa – strecha: 1 101 €,   
3. osadenie nových vodomerov na vodovodnú sieť mesta: 3 000 €,  
4. vypracovanie projektových dokumentácií: 21 000 €,   
5. rekonštrukcia telocvične - príspevok na kapitálové výdavky pre Základnú školu, Nám. 
Konkolyho-Thege č. 2, Hurbanovo na spolufinancovanie projektu „Výmena podlahy 
telocvične ZŠ“ vo výške 33 188 €,  
6. spolufinancovanie projektu: „Interaktívne multifunkčné ihrisko“, realizovaného v rámci 
Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko, Prioritná os: 
PO1 – Príroda a kultúra, Špecifický cieľ I.I. Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti:  
8 550 €,  
7. spolufinancovanie projektu – rekonštrukcia požiarnej zbrojnice: 10 000 €,  
8. spolufinancovanie projektu – rekonštrukcia budovy na štadióne: 10 000 €,  
9. nákup elektrického konvektomatu do školskej kuchyne pri Základnej škole s materskou 
školou Árpáda  Fesztyho s VJM: 6 380 €,  
10. rekonštrukcia chodníkov na území mesta:  62 000 €,  
11. spolufinancovanie úspešných projektov, resp. ďalší investičný rozvoj:  30 980 €,  
12. suma vo výške 124 999,81 € sa ponechá na rezervnom fonde mesta na krytie 
nepredvídaných výdavkov, resp. na preklenutie nepriaznivej finančnej situácie na začiatku 
ďalšieho roka. 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:   za             9  
                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                         zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 10 
Návrh I. zmeny rozpočtu Mesta Hurbanovo na rok 2018 a organizácií v jej  
zriaďovateľskej pôsobnosti 
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Materiál predkladala Ing. Gogolová, hlavná účtovníčka MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 

Rozpočet mesta na rok 2018 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 
487/2018-MZ, dňa 4. 1. 2018. Celková výška rozpočtu činí  7 007 032 €.  
Predložený návrh I. zmeny rozpočtu obsahuje predovšetkým úpravy výšky dotácií na 
prenesené kompetencie a na projekty realizované mestom, výdavky na údržbu budov 
a zariadení, ako aj na ďalšie aktivity mesta. 
Zo získaných dotácií a grantov je plánovaná napr. rekonštrukcia budovy požiarnej 
zbrojnice, budovy štadióna, realizácia projektu Moderná učebňa – moderná škola. 
Okrem toho, cez príjmové položky sú zapojené do rozpočtu štátne dotácie, ktoré boli 
pripísané na bankový účet mesta v r. 2017, ale neboli použité v danom roku, ako aj 
prerozdelenie rezervného fondu mesta v súlade s predloženým návrhom na jeho použitie. 
Po zapracovaní všetkých zmien rozpočet zostane naďalej vyrovnaný, pričom celková 
výška rozpočtovaných príjmov aj výdavkov bude vo výške 7 932 436 €. 
 
Ing. Hegyi sa informoval o investičnom rozvoji vo výdavkovej časti. 
Mgr. Závodský sa pýtal na navýšenie kultúrnych podujatí. 
Zoltán Ondrušek  sa pýtal prečo je znížená položka Starostlivosť o seniorov o 5 000 €  
v sociálnej oblasti.  
 
Uznesenie č. 530/2018-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e  
I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2018 podľa predloženého návrhu. Celková výška 
rozpočtovaných príjmov aj výdavkov po zapracovaní všetkých úprav je: 7 932 436  €. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:   za             7  
                                                                                                                                     proti    0 

 Mgr.Závodský, Ing.Hegyi                                                                                      zdržal sa hlasovania   2 
 
- Základná škola, Nám. Konkolyho – Thege č. 2, Hurbanovo 
          Návrh I. zmeny rozpočtu ZŠ na rok 2018 obsahuje zvýšenie rozpočtu o 183 649,- €, 
ktoré pozostáva:  
- zo zvýšenia štátnej dotácie na zabezpečenie chodu školy a jej použitia v mzdovej oblasti 
(11 255,- €), ako aj v oblasti tovarov a služieb (7 641,- €); toto zvýšenie predstavuje 
rozdiel medzi skutočnými a odhadovanými normatívnymi výdavkami, na základe ktorých 
bol zostavený rozpočet na rok 2018,  
- zo zvýšenia prostriedkov z dobropisov vo výške 1 565,- €,  
- zo zvýšenia kapitálových výdavkov o 163 188,- € na rekonštrukciu telocvične, ktorá bola 
financovaná finančnými prostriedkami získanými cez projekt vo výške 130 000,-€, a 
spoluúčasťou mesta vo výške 33 188,- €  



 
Zápisnica z 27. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 

konaného dňa 26. 4. 2018
- 19 - 

        Pri školskej jedálni je presun 1 500,- € z prostriedkov určených na tovary a služby na 
mzdové prostriedky. Presun je z dôvodu zmeny pracovno-právneho vzťahu z dohody na 
pracovný úväzok.  Podrobný rozpis úpravy rozpočtu je v tabuľkovej časti.  
 
Uznesenie č. 531/2018-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e  
I. zmenu rozpočtu Základnej školy Nám. Konkolyho - Thege č. 2  Hurbanovo na rok 2018 
podľa predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:   za             9  
                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                         zdržal sa hlasovania   0 
 
- Základná škola s MŠ Árpáda Fesztyho s VJM, Ul. športová 7, Hurbanovo 
        V rámci predloženého návrhu I. zmeny rozpočtu na rok 2018 sú zapracované 
nasledovné úpravy v rozpočte ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho s VJM:  
Zriaďovateľom škôl sa zo štátneho rozpočtu poskytujú normatívne finančné prostriedky v 
zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a 
školských zariadení v znení neskorších predpisov. Našej škole boli na rok 2018 pridelené 
finančné prostriedky vo výške 409 046 € na osobné náklady a 69 301 € na prevádzkové 
náklady.  
Vzhľadom k tomu, že v čase tvorby rozpočtu školy ešte neboli známe tieto čísla a rozpočet 
bol zostavený na nižšej úrovní štátnej dotácie, v rámci predloženej zmeny sa navyšuje 
rozpočet o 15 524 € tak, aby bola výška dotácie na úrovni stanovenej štátom.  
V škole zo štátneho rozpočtu na rok 2018 ďalej sú pridelené nenormatívne finančné 
prostriedky na pozíciu asistenta učiteľa vo výške 10 080 €. Ďalším zdrojom zvýšenia 
výdavkov je získaný príjem z dobropisu za energiu vo výške 442 €.  
Zo mzdových prostriedkov ZŠ je presunutá čiastka 1 000 € na položku 642015 – na 
pokrytie výdavkov zamestnávateľa počas prvých 10 dní práceneschopnosti zamestnancov.  
Do rozpočtu ZŠ je zapracovaný presun prostriedkov z položky 630 (tovary a služby) v 
celkovej výške 12 750 € na položky 610 a 620, ktoré sa týkajú výdavkov na mzdy a 
súvisiacich odvodov hradených z projektu Schools in a changingworld - Inclusive, 
innovative and reflectiveteaching and learning - crossborderexchange of knowhow.  
Rozpočet v rámci originálnych kompetencii je upravený pri školskej jedálni, a to 
navýšením dotácie z rozpočtu mesta o 6 380 € na kúpu elektrického konvektomatu, 
nakoľko elektrická pec v ŠJ je v havarijnom stave. Rozpočet školskej jedálne je zvýšený o 
194 € na prevádzkové náklady, ktoré sa získali z dobropisu za energiu.  
Zo mzdových prostriedkov ŠJ je presunutá čiastka 75 € na položku 642015 – na pokrytie 
výdavkov zamestnávateľa počas prvých 10 dní práceneschopnosti zamestnancov.  
Rozpočet MŠ je zvýšený o nenávratný finančný príspevok z Fondu Gábora Bethlena 
Maďarsko, vo výške 192 320 €; cieľom projektu je „Rozšírenie materskej školy v 
Hurbanove“.  
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Zo mzdových prostriedkov MŠ je presunutá čiastka 40 € na položku 642015 – na pokrytie 
výdavkov zamestnávateľa počas prvých 10 dní práceneschopnosti zamestnancov.  
Dotácia na úhradu cestovných nákladov žiakov, ktorí dochádzajú z obvodu mesta 
Hurbanovo, je zvýšená o nevyčerpanú dotáciu na dopravné z roku 2017 vo výške 172 €.  
Predložený návrh I. zmeny rozpočtu školy na rok 2018 je zostavený v súlade s návrhom 
zmeny rozpočtu mesta, celková výška rozpočtu po zapracovaní vyššie uvedených zmien 
je: 945 025 €. 
Uznesenie č. 532/2018-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e  
I. 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 2018 podľa predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:   za             9  
                                                                                                                                     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 1.700,- €, ktoré predstavujú skutočnú získanú 
výšku grantu od Nitrianskeho samosprávneho kraja.  
2. Položka „Vlastné príjmy“ bola navýšená o sumu 2.000,- € za prijaté preplatky na 
energiách.  
        Z dôvodu navýšenia príjmovej časti sme pristúpili k navýšeniu čerpania aj 
výdavkovej časti nášho rozpočtu a to nasledovne :  
Výdavková časť rozpočtu :  
1. Výdavková časť rozpočtu sa navyšuje o sumu prijatých grantov a preplatkov energií, 
ktoré musia byť použité a čerpané vo výdavkovej časti rozpočtu.  
 
Uznesenie č. 533/2018-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e  
I. zmenu rozpočtu Základnej umeleckej školy – Művészeti Alapiskola Hurbanovo, so 
sídlom na ulici Komárňanská 116, Hurbanovo na rok 2018 podľa predloženého návrhu. 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:   za             9  
                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                         zdržal sa hlasovania   0 
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- Materská škola, Nový diel 50, Hurbanovo 
        Mesto Hurbanovo je zriaďovateľom Materskej školy so sídlom Nový diel 50, 
Hurbanovo. Materská škola má jedno elokované pracovisko na ulici 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.  
I. zmena rozpočtu Materskej školy Hurbanovo sa dotýka doplnenia rozpočtu o plánované 
získané príjmy, či už z prostriedkov ÚPSVaR, resp. získaných grantov a ich prerozdelenie 
aj do čerpania výdavkov.  
Príjmová časť rozpočtu :  
1. Položka „Transfery VS“ bola navýšená o sumu 6.200,- € a táto suma predstavuje presun 
predpokladanej výšky získanej dotácie od ÚPSVaR na zamestnanie znevýhodnených 
uchádzačov o zamestnanie z položky Vlastné príjmy.  
2. Položka „ Granty “ bola navýšená o sumu 4.800,- €, ktorá činí sumu získaných 
finančných prostriedkov z grantových programov v 1. štvrťroku 2018. Jedná sa o príjem z 
Nadácie TESCO vo výške 1.300,- € ( doteraz uhradené 1.170,- € ), o príjem z Nadácie 
Volkswagen Slovakia vo výške 3.000,- ( doteraz uhradené 0,- € ) a o príjem z Nitrianskeho 
samosprávneho kraja vo výške 500,- € ( doteraz uhradené 0,- € ).  
 
Z dôvodu navýšenia príjmovej časti MŠ pristúpila k navýšeniu čerpania aj výdavkovej 
časti rozpočtu a to nasledovne :  
Navýšenie výdavkov MŠ Hurbanovo:  
1. Výdavková časť rozpočtu sa navyšuje o sumu prijatých dotácií z ÚPSVaR a o sumu 
získaných grantov, ktoré musia byť použité a čerpané vo výdavkovej časti rozpočtu.  
 
Uznesenie č. 534/2018-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e  
I. zmenu rozpočtu Materskej školy Hurbanovo, so sídlom na ulici Nový diel 50, 
Hurbanovo na rok 2018 podľa predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:   za             9  
                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                         zdržal sa hlasovania   0 
 
 
- Zariadenie pre seniorov SMARGD, Sládkovičova 30, Hurbanovo 
V predloženom návrhu I. úpravy na rok 2018 sú zapracované nasledovné zmeny:  
V príjmovej časti rozpočtu sa vykonali nasledovné zmeny:  
- zvýšili sa príjmy z dotácie od MPSVaR.  
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Novelou zákona o sociálnych službách platnej od 1. 1. 2018 sa zmenil spôsob pri 
financovaní sociálnych služieb, čím sa nášmu zariadeniu zvýšili príjmy. Výška štátneho 
príspevku sa zaviedla podľa stupňa odkázanosti prijímateľov sociálnej služby.  
Vo výdavkovej časti sa vykonali nasledovné zmeny:  
- zvýšili sa výdavky na tovary a služby.  
Rozpočet zariadenia za rok 2018 bol 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 na zabezpečenie riadneho chodu zariadenia.  
Napriek tomu, že sa zvýšili štátne príjmy, všetky finančné prostriedky uvedené v 
príjmovej časti I. úpravy za rok 2018 budú potrebné na vykrytie nákladov, s tým aby sa 
záväzky neprenášali do ďalších rokov. Ku koncu roka 2017 sme z dôvodu nedostatku 
finančných prostriedkov, napriek dotácie od Mesta, evidovali neuhradené došlé faktúry vo 
výške 27 942,88 €. Ak by Mesto nepomáhalo pri financovaní sociálnych služieb 
zariadenia, neuhradené faktúry na zabezpečenie riadneho chodu zariadenia by zaťažili 
budúce rozpočty. Napriek dotácii od Mesta zariadenie nemá prostriedky na investície do 
rozvoja zariadenia, len na krytie nutných nákladov. Finančnou dotáciou Mesta Hurbanovo 
rozpočet zariadenia v kapitole tovarov a služieb bude iba na úrovni pokrytia bežných 
nákladov na zabezpečenie riadneho chodu zariadenia. 
 
Uznesenie č. 535/2018-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e  
I. úpravu rozpočtu na rok  2018  ZPS  Smaragd, Sládkovičova 30, Hurbanovo  podľa 
predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:   za             8  
                                                                                                                                     proti    0 

Ing.Hegyi                                                                                                            zdržal sa hlasovania   1 
 
 
K bodu 11 
Zmena Zásad odmeňovania poslancov 
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Návrh je vypracovaný na základe § 25 (Povinnosti a oprávnenia poslancov) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
Bc. Tomaščin žiadal doplniť do návrhu Zásad odmeňovania poslancov Mestského 
zastupiteľstva v Hurbanove nasledovnú vetu, s čím poslanci jednohlasne súhlasili. 
- čl. 4 ods. 2, 3 sa vkladá: resp. v hotovosti v pokladni Mestského úradu v Hurbanove. 

Uznesenie č. 536/2018-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
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s c h v a ľ u j e  
Zásady  odmeňovania  poslancov  Mestského  zastupiteľstva  v  Hurbanove  s  účinnosťou  
od 26. 04. 2018 s uvedeným doplnením: 
- čl. 4 ods. 2, 3 sa vkladá: resp. v hotovosti v pokladni Mestského úradu v Hurbanove. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:   za             7  
                                                                                                                                     proti    0 

Ing.Hegyi, Ing.Gróf                                                                                              zdržal sa hlasovania   2 
 
 
K bodu 12 
Dohoda o partnerskej spolupráci medzi mestami Hurbanovo a Powiat Wegrówom 
Materiál predložil Mgr. Basternák, primátorka mesta. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a 
predpisov uvádza v: § 21 Medzinárodná spolupráca - ods. 1 - Obec môže v rozsahu svojej 
pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami alebo s úradmi iných štátov 
vykonávajúcimi miestne funkcie. Má právo stať sa členom medzinárodného združenia 
územných celkov alebo územných orgánov.  
§ 11 Obecné zastupiteľstvo - ods. 4 písm. h) - schvaľovať dohody o medzinárodnej 
spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1  
V súlade s uzneseniami Mestského zastupiteľstva v Hurbanove z roku 2015, 2016 a 25017 
boli uzatvorená Dohoda o partnerskej spolupráci medzi mestom Hurbanovo a mestom 
Žlutice /ČR/, Dohody o partnerskej spolupráci medzi mestom Hurbanovo a obcou 
Lovran /Chorvátska republika/ a Dohody o partnerskej spolupráci medzi mestom 
Hurbanovo a mestom Pápa /Maďarsko/.  
Štvrtým partnerským mestom, s ktorým sme začali rokovania o spolupráci bolo mesto 
Wegrów a okres Wegrów.  
Okres Wegrów požiadalo mesto Hurbanovo o uzatvorenie Dohody o spolupráci medzi 
mestom Hurbanovo a okresom Wegrów, spolupráca bude v oblastiach:  
- Propagácie  
- Vzdelávania  
- Kultúry  
- Telesnej kultúry a športu  
- Cestovného ruchu  
- Spolupráce s mimovládnymi organizáciami. 
 
Uznesenie č. 537/2018-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e  
Dohodu o partnerskej spolupráci medzi okresom Powiat Wegrówom a mestom 
Hurbanovo. 
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Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:   za             9  
                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                         zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 13 – R ô z n e 
a) Súhlas s odpredajom pozemku – Ing. Pavol Zachar a Zuzana Zacharová 
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice.         
        Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 510/2018-MZ zo dňa 22. 2. 
2018 bolo schválené zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo odpredať pozemok v k. ú. 
Bohatá, zapísaného na LV č. 907, parcela registra „C“ č. 1485/22 – ostatné plochy o 
výmere 79 m2, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Pavla Zachara a 
Zuzany Zacharovej, obaja bytom Pivovarská 24, 947 03 Hurbanovo - Bohatá, podľa § 9a, 
ods. 8. písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení za kúpnu cenu 
stanovenú v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo vo 
výške 9,00 €/m2, t.j. celkom: 711,00 €. Zámer mesta bol zverejnený zákonným spôsobom 
na úradnej tabuli a webovej stránke mesta. Schválenie odpredaja nehnuteľnosti podľa § 9a, 
ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení si vyžaduje súhlas 
trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 
 
Uznesenie č. 538/2018-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í  
s odpredajom pozemku v k. ú. Bohatá, zapísaného na LV č. 907, parcela registra „C“ č. 
1485/22 – ostatné plochy o výmere 79 m2, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 
Ing. Pavla Zachara a Zuzany Zacharovej, obaja bytom Pivovarská 24, 947 03 Hurbanovo - 
Bohatá, za kúpnu cenu 9,00 €/m2, t.j. celkom: 711,00 €, podľa § 9a, ods. 8, písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Poplatky spojené s prevodom 
nehnuteľnosti hradí nadobúdateľ. 

Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:   za             8  
                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                         zdržal sa hlasovania   0 
Poslanec Bc. Tomaščin v čase hlasovania nebol prítomný.  
 
b) Súhlas s prenájmom pozemku – Bilfer Trading s.r.o. 
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice.         
        Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 508/2018-MZ zo dňa 22. 2. 
2018 bolo schválené zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo prenajať časť z pozemku, z 
parcely registra „C“ č. 2993 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 329 m2 v k. ú. 
Bohatá pre spoločnosť BILFER TRADING, s.r.o., so sídlom Komárňanská 2A, 947 01 
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Hurbanovo, IČO: 36813729, 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 343,25 € ročne na obdobie 5 rokov. Zámer mesta bol zverejnený zákonným 
spôsobom na úradnej tabuli a webovej stránke mesta. Schválenie prenájmu nehnuteľnosti 
podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení si 
vyžaduje súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 
 
Uznesenie č. 539/2018-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í  
s prenájmom časti z pozemku, z parcely registra „C“ č. 2993 – zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 329 m2, v k. ú. Hurbanovo, pre spoločnosť BILFER TRADING, s.r.o., 
so sídlom Komárňanská 2A, 947 01 Hurbanovo, IČO: 36813729, za cenu prenájmu vo 
výške 343,25 € ročne na obdobie 5 rokov, od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2023 podľa § 9a, ods. 9, 
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Ostatné podmienky 
prenájmu budú ustanovené v nájomnej zmluve. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:   za             8  
                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                         zdržal sa hlasovania   0 
Poslanec Bc. Tomaščin v čase hlasovania nebol prítomný.  
 
c) Súhlas s prenájmom pozemku – Peter Košlab 
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice.        
        Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 509/2018-MZ zo dňa 22. 2. 
2018 bolo schválené zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo prenajať časť z pozemku, 
parcely registra „C“ č. 137 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 10 m2 v k. ú. 
Hurbanovo, pre pána Petra Košlaba, bytom Smreková 2, 947 01 Hurbanovo, podľa § 9a, 
ods. 9, písm. c) zákona o majetku obcí. Cena prenájmu sa určuje podľa Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo vo výške 20,00 ročne na obdobie 
5 rokov. Zámer mesta bol zverejnený zákonným spôsobom na úradnej tabuli a webovej 
stránke mesta. Schválenie prenájmu nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení si vyžaduje súhlas trojpätinovej väčšiny 
všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 
 
Uznesenie č. 540/2018-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í  
s prenájmom časti pozemku, z parcely registra „C“ č. 137 – zastavané plochy a nádvoria o 
výmere 10 m2 v k. ú. Hurbanovo, pre pána Petra Košlaba, bytom Smreková 2, 947 01 
Hurbanovo, za cenu prenájmu vo výške 20,00 ročne na obdobie 5 rokov, od 1. 6. 2018 do      
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31. 5. 2023 podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení. Ostatné podmienky prenájmu budú ustanovené v nájomnej zmluve. 

Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:   za             8  
                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                         zdržal sa hlasovania   0 
Poslanec Bc. Tomaščin v čase hlasovania nebol prítomný.  
 
 
d) Žiadosť o prenájom pozemku – D. A. Czvedler, spol. s r.o. 
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Dňa 17. 4. 2018 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť o prenájom pozemku od 
spoločnosti D.A. CZVEDLER, spol. s r.o., so sídlom Kláštorná 4, 931 01 Šamorín, IČO: 
34 114 726, zastúpená konateľom Vidorom Czvedlerom. Jedná sa o časť pozemku z 
parcely registra „C“ č. 1321/1 – ostatné plochy o výmere 8 m2, v k. ú. Hurbanovo.  
Žiadateľ prevádzkuje na predmetnom pozemku novinový stánok už dlhé roky. Novinový 
stánok sa nachádza na Komárňanskej ulici pred vchodom do mestského zdravotného 
strediska. Žiadateľ má naďalej záujem prenajímať vyššie uvedený pozemok za účelom 
prevádzkovania novinového stánku.  
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 sa žiadateľ už dlhé roky prenajíma predmetný pozemok, na ktorom prevádzkuje 
novinový stánok, a má v záujme používať tento pozemok ako pozemok pod novinovým 
stánkom, bolo by nevhodné, aby sa táto časť pozemku prenajala formou verejnej súťaže 
alebo dobrovoľnej dražby. Mesto Hurbanovo navrhuje riešiť uvedený prípad v súlade s § 
9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení a predkladá pred 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove nasledovný návrh na uznesenie. 
 
Uznesenie č. 541/2018-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
k o n š t a t u j e  
že prenájom časti pozemku z parcely registra „C“ č. 1321/1 – ostatné plochy o výmere 8 
m2 v k. ú. Hurbanovo pre žiadateľa, spoločnosť D.A. CZVEDLER, spol. s r.o., je prípad 
hodný osobitného zreteľa. 
o d ô v o d ň u j e  
prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne.  
Žiadateľ  už  dlhé  roky  prenajíma  predmetný  pozemok  pod  novinovým  stánkom, ktorý 
prevádzkuje, a má v záujme používať tento pozemok naďalej ako pozemok, tak, ako to 
bolo doteraz. 
s c h v a ľ u j e  
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zverejnenie svojho zámeru prenajať časť z pozemku, parcela registra „C“ č. 1321/1 – 
ostatné plochy o výmere 8 m2 pre spoločnosť D.A. CZVEDLER, spol. s r.o., so sídlom 
Kláštorná 4, 931 01 Šamorín, IČO: 34 114 726, zastúpená konateľom Vidorom 
Czvedlerom 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    20,00 € ročne. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:   za             9  
                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                         zdržal sa hlasovania   0 
 
e) Žiadosť o prenájom pozemku – Erik Pákozdi 
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice.        
        Dňa 12. 4. 2018 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť o prenájom pozemku od 
pána Erika Pákozdiho, bytom 946 31 Chotín, č. d. 506. Jedná sa o časť pozemku z parcely 
registra „C“ č. 137 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2, v k. ú. Hurbanovo. 
Žiadaný pozemok je evidovaný v katastri nehnuteľností na LV č. 2376 a je vo vlastníctve 
Mesta Hurbanovo.  
Žiadateľ vlastní na predmetnom pozemku prenosnú garáž a preto má v záujme tento 
pozemok využívať naďalej ako pozemok pod garážou pre vlastné motorové vozidlo.  
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 sa žiadateľ už dlhé roky prenajíma predmetný pozemok pod vlastnou prenosnou 
garážou, a má v záujme používať tento pozemok naďalej ako pozemok pod garážou 
vlastného motorového vozidla, bolo by nevhodné, aby sa táto časť pozemku prenajala 
formou verejnej súťaže alebo dobrovoľnej dražby. Mesto Hurbanovo navrhuje riešiť 
uvedený prípad v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v 
platnom znení a predkladá pred Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove nasledovný návrh na 
uznesenie. 
 
Uznesenie č. 542/2018-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
k o n š t a t u j e  
že prenájom časti pozemku z parcely registra „C“ č. 137 – zastavané plochy a nádvoria o 
výmere 15 m2 v k. ú. Hurbanovo pre žiadateľa pána Erika Pákozdiho je prípad hodný 
osobitného zreteľa. 
o d ô v o d ň u j e  
prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne.  
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     Žiadateľ už dlhé roky prenajíma predmetný pozemok pod vlastnou prenosnou garážou, 
a má v záujme používať tento pozemok naďalej ako pozemok pod garážou vlastného 
motorového vozidla 
s c h v a ľ u j e  
zverejnenie svojho zámeru prenajať časť z pozemku, parcela registra „C“ č. 137 – 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2 pre Erika Pákozdiho, bytom 946 31 Chotín, 
č. d. 506 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  20,00 € ročne. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:   za             9  
                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                         zdržal sa hlasovania   0 
 
 
f) Žiadosť o prenájom pozemku – František Hamran 
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice.        
        Dňa 11. 4. 2018 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť o prenájom pozemku od 
pána Františka Hamrana, bytom Tichá 625/2, 947 01 Hurbanovo. Jedná sa o časť pozemku 
z parcely registra „C“ č. 2440 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2, v k. ú. 
Hurbanovo. Žiadaný pozemok je evidovaný v katastri nehnuteľností na LV č. 2376 a je vo 
vlastníctve Mesta Hurbanovo.  
Žiadateľ vlastní na predmetnom pozemku prenosnú garáž a preto má v záujme tento 
pozemok využívať naďalej ako pozemok pod garážou pre vlastné motorové vozidlo.  
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 sa žiadateľ už dlhé roky prenajíma predmetný pozemok pod vlastnou prenosnou 
garážou, a má v záujme používať tento pozemok naďalej ako pozemok pod garážou 
vlastného motorového vozidla, bolo by nevhodné, aby sa táto časť pozemku prenajala 
formou verejnej súťaže alebo dobrovoľnej dražby. Mesto Hurbanovo navrhuje riešiť 
uvedený prípad v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v 
platnom znení a predkladá pred Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove nasledovný návrh na 
uznesenie. 
 
Uznesenie č. 543/2018-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
k o n š t a t u j e  
že prenájom časti pozemku z parcely registra „C“ č. 2440 – zastavané plochy a nádvoria o 
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výmere 20 m2 v k. ú. Hurbanovo pre žiadateľa pána  Františka Hamrana  je  prípad hodný 
osobitného zreteľa 
o d ô v o d ň u j e  
prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne.  
     Žiadateľ už dlhé roky prenajíma predmetný pozemok pod vlastnou prenosnou garážou,  
a  má  v  záujme  používať  tento  pozemok  naďalej  ako pozemok pod garážou vlastného 
motorového vozidla 
s c h v a ľ u j e  
zverejnenie svojho zámeru prenajať časť z pozemku, parcela registra „C“ č. 2440 – 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2 pre Františka Hamrana, bytom Tichá 625/2, 
947 01 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 20,00 € ročne. 
 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:   za             9  
                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                         zdržal sa hlasovania   0 
 
Poslanec Peter Ondrusek sa ospravedlnil a z osobných dôvodov opustil miestnosť. 
 
g) Žiadosť o prenájom pozemku – Juraj Gubien 
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice.        
        Dňa 10. 4. 2018 bola Mestu Hurbanovo bola doručená žiadosť o prenájom pozemku 
od pána Juraja Gubiena, bytom Budovateľská 1413/10, 945 01 Komárno. Jedná sa o časť 
pozemku z parcely registra „C“ č. 1446/1 – ostatné plochy o výmere 24 m2, v k. ú. 
Bohatá. Žiadaná časť pozemku je evidovaná v katastri nehnuteľností na LV č. 907 a je vo 
vlastníctve Mesta Hurbanovo.  
Hore uvedený pozemok prenajíma pani Hajnalka Takácsová, ktorá má na ňom postavený 
prenosný predajný stánok. Pani Takácsovej končí nájomná zmluva na pozemok dňa 30. 4. 
2018. Nakoľko pani Takácsová nemá záujem ďalej prenajímať tento pozemok, nový 
žiadateľ, pán Gubien má v záujme tento pozemok od mesta prenajímať. Pán Gubien 
odkúpil od pani Takácsovej predajný stánok dňa 16. 4. 2018. V tomto predajnom stánku 
by chcel pán Gubien otvoriť prevádzku rýchleho občerstvenia a predaj zmrzliny.  
Zákon č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení v § 9a, ods. 9, písm. c) pripúšťa 
prenajať majetok mesta bez verejnej súťaže alebo dobrovoľnej dražby v prípadoch 
hodných osobitného zreteľa, o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou 
väčšinou všetkých poslancov zastupiteľstva.  
Nakoľko žiadateľ odkúpil predajný stánok, v ktorom chce otvoriť prevádzku rýchleho 
občerstvenia a predaj zmrzliny, a ktorý sa nachádza na predmetnom pozemku, bolo by 
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nevhodné, aby sa táto časť pozemku prenajala formou verejnej súťaže alebo dobrovoľnej 
dražby. Mesto Hurbanovo navrhuje riešiť uvedený prípad v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) 
zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení a predkladá pred Mestské 
zastupiteľstvo v Hurbanove nasledovný návrh na uznesenie. 
 
Uznesenie č. 544/2018-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
k o n š t a t u j e  
že prenájom časti pozemku z parcely registra „C“ č. 1446/1 – ostatné plochy o výmere 24 
m2 v k. ú. Bohatá pre žiadateľa pána Juraja Gubiena je prípad hodný osobitného zreteľa. 
o d ô v o d ň u j e  
prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne.  
     Žiadateľ  má  v  záujme  predmetný pozemok od mesta prenajímať.  Žiadateľ odkúpil 
prenosný  predajný  stánok  od  pani  Takácsovej  dňa 16. 4. 2018. Tu by chcel otvoriť 
prevádzku rýchleho občerstvenia a  predaj zmrzliny. 
s c h v a ľ u j e  
zverejnenie svojho zámeru prenajať časť z pozemku, parcela registra „C“ č. 1446/1  
ostatné plochy o výmere  24 m2 pre pána Juraja Gubiena, bytom Budovateľská 1413/10, 
945 01 Komárno 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 199,20 € ročne. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:   za             8  
                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                         zdržal sa hlasovania   0 
 
h) Žiadosť o prenájom pozemku – Mária Dombóváriová 
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice.        
        Dňa 12. 4. 2018 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť o prenájom pozemku od 
pani Márie Dombóváriovej, miesto podnikania Jókaiho 3, 947 01 Hurbanovo, IČO: 
32409672. Jedná sa o časť pozemku z parcely registra „C“ č. 137 – zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 30 m2, v k. ú. Hurbanovo. Žiadaný pozemok je evidovaný v katastri 
nehnuteľností na LV č. 2376 a je vo vlastníctve Mesta Hurbanovo.  
Žiadateľka prevádzkuje kadernícky salón na Konkolyho ulici. Na vyššie uvedenej časti 
pozemku zriadila pani Dombóváriová parkovisko pre zákazníkov jej kaderníckeho salónu. 
Pani Dombóváriová má v záujme tento pozemok naďalej prenajímať, tak, ako to bolo 
doteraz.  
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 
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hodných osobitného zreteľa, o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou 
väčšinou všetkých poslancov zastupiteľstva.  
Nakoľko sa žiadateľka už dlhé roky prenajíma predmetný pozemok pred svojím 
kaderníckym salónom, a ktorý sa vužíva na parkovanie pre zákazníkov, a má v záujme 
prenajímať tento pozemok naďalej, bolo by nevhodné, aby sa táto časť pozemku prenajala 
formou verejnej súťaže alebo dobrovoľnej dražby. Mesto Hurbanovo navrhuje riešiť 
uvedený prípad v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v 
platnom znení a predkladá pred Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove nasledovný návrh na 
uznesenie. 
 
Uznesenie č. 545/2018-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
k o n š t a t u j e  
že prenájom  časti  pozemku z parcely registra „C“ č. 137 – zastavané  plochy a  nádvoria 
o výmere 30 m2 v k. ú. Hurbanovo pre žiadateľku pani Máriu Dombóváriovú je prípad 
hodný osobitného zreteľa. 
o d ô v o d ň u j e  
prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne.  
      Žiadateľka  už  dlhé  roky  prenajíma  predmetný  pozemok  pred  svojím  
kaderníckym salónom  a  tento pozemok  je  využívaný  ako  parkovisko pre  zákazníkov  
salónu, a má v záujme používať tento pozemok naďalej, tak, ako to bolo doteraz. 
s c h v a ľ u j e  
zverejnenie svojho zámeru prenajať časť z pozemku, parcela registra „C“ č. 137 – 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 30 m2 pre Máriu Dombóváriovú, miesto 
podnikania Jókaiho 3, 947 01 Hurbanovo, IČO: 32409672  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 20,00 € ročne. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:   za             8  
                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                         zdržal sa hlasovania   0 
 
i) Žiadosť o prenájom pozemkov – Mária Turbacsová 
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice.        
        Dňa 14. 2. 2018 bola Mestu Hurbanovo bola doručená žiadosť o prenájom pozemkov 
od pani Márie Turbacsovej, bytom Novozámocká 115/21, 947 01 Hurbanovo. Jedná sa o 
pozemky, parcela registra „C“ č. 1417 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 731 m2 a 
parcela registra „C“ č. 1418 – záhrady o výmere 293 m2, v k. ú. Bohatá. Žiadané pozemky 
sú evidované v katastri nehnuteľností na LV č. 907 a sú vo vlastníctve Mesta Hurbanovo.  



 
Zápisnica z 27. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 

konaného dňa 26. 4. 2018
- 32 - 

Na pozemku parcely č. 1417 je postavený rodinný dom, v ktorom žiadateľka býva už dlhé 
roky. Pozemok parcely č. 1418 je využívaný ako záhrada a priamo susedí s parcelou č. 
1417. Preto má v záujme vyššie uvedené pozemky využívať ako pozemok pod rodinným 
domom a ako záhradu tak, ako to bolo doteraz. Nájomné platí pani Turbacsová 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 býva v rodinnom dome, ktorý je postavený na žiadanom pozemku a 
pozemok v zadnej časti používa ako záhradu, má záujem používať tieto pozemky aj 
naďalej tak, ako to bolo aj doteraz. Bolo by preto nevhodné, aby sa tieto pozemky 
prenajali formou verejnej súťaže alebo dobrovoľnej dražby. Mesto Hurbanovo navrhuje 
riešiť uvedený prípad v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení a predkladá pred Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove nasledovný návrh 
na uznesenie. 
 
Uznesenie č. 546/2018-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
k o n š t a t u j e  
že prenájom pozemkov, parcely registra „C“ č. 1417 – zastavané plochy a nádvoria o 
výmere 731 m2 a parcely registra „C“ č. 1418 – záhrady o výmere 293 m2, v k. ú. Bohatá 
pre žiadateľku pani Máriu Turbacsovú je prípad hodný osobitného zreteľa. 
o d ô v o d ň u j e  
prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne.  
Žiadateľka býva v rodinnom dome, ktorý je postavený na pozemku parcely č. 1417 už 
dlhé roky a taktiež využíva pozemok parcelu č. 1418 ako záhradu.  
Žiadateľka má v záujme používať tieto pozemky 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 pozemky, parcelu registra „C“ č. 1417 – zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 731 m2 a parcelu registra „C“ č. 1418 – záhrady o výmere 
293 m2, v k. ú. Bohatá pre žiadateľku pani Máriu Turbacsovú, bytom Novozámocká 
115/21,    947 01 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 0,20 €/m2 ročne, t. j. nájomné spolu 204,80 € ročne. 

Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:   za             8  
                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                         zdržal sa hlasovania   0 
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j) Žiadosť o prenájom pozemku – Oto Kollárovič 
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Dňa 17. 4. 2018 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť o prenájom pozemku od 
pána Ota Kollároviča, bytom Brezová 675/6, 947 01 Hurbanovo. Jedná sa o časť pozemku 
z parcely registra „C“ č. 1534/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2, v k. ú. 
Bohatá. Žiadaný pozemok sa nachádza v areáli materskej školy Nový Diel Hurbanovo, je 
evidovaný v katastri nehnuteľností na LV č. 907 a je vo vlastníctve Mesta Hurbanovo.  
Žiadateľ vlastní na predmetnom pozemku prenosnú garáž a preto má v záujme tento 
pozemok využívať naďalej ako pozemok pod garážou pre vlastné motorové vozidlo.  
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 sa žiadateľ už dlhé roky prenajíma predmetný pozemok pod vlastnou prenosnou 
garážou, a má v záujme používať tento pozemok naďalej ako pozemok pod garážou 
vlastného motorového vozidla, bolo by nevhodné, aby sa táto časť pozemku prenajala 
formou verejnej súťaže alebo dobrovoľnej dražby. Mesto Hurbanovo navrhuje riešiť 
uvedený prípad v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v 
platnom znení a predkladá pred Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove nasledovný návrh na 
uznesenie. 
 
Uznesenie č. 547/2018-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
k o n š t a t u j e  
že prenájom časti pozemku z parcely registra „C“ č. 1534/4 – zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 15 m2 v k. ú. Bohatá pre žiadateľa pána Ota Kollároviča je prípad hodný 
osobitného zreteľa. 
o d ô v o d ň u j e  
prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne.  
     Žiadateľ už dlhé roky prenajíma predmetný pozemok pod vlastnou prenosnou garážou,  
a  má  v  záujme  používať  tento  pozemok naďalej ako pozemok pod garážou vlastného 
motorového vozidla. 
s c h v a ľ u j e  
zverejnenie svojho zámeru prenajať časť z pozemku, parcela registra „C“ č. 1534/4 – 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2 pre Ota Kollároviča, bytom Brezová 675/6,   
947 01 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 20,00 € ročne. 
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Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:   za             8  
                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                         zdržal sa hlasovania   0 
 
k) Žiadosť o vyčlenenie priestorov – ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku Zelený Háj 
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Dňa 26. 1. 2018 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť ZO Jednoty dôchodcov na 
Slovensku Zelený Háj Hurbanovo, zastúpená predsedníčkou Máriou Cuperovou, IČO: 
008970193268 ohľadom pridelenia priestorov v budove Klubu dôchodcov v Zelenom Háji 
č. 1864/88. ZO JDS Hurbanovo – Zelený Háj žiada o vyčlenenie priestorov v budove 
Klubu dôchodcov za účelom stretávania sa a na činnosť organizácie.  
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.  
Z dôvodu, aby ZO JDS Hurbanovo – Zelený Háj mohla vykonávať svoju činnosť a aby 
mala priestory vyčlenené na stretávanie sa, Mesto Hurbanovo navrhuje riešiť uvedený 
prípad v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení a predkladá pred Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove nasledovné návrhy na 
uznesenie: 
 
Uznesenie č. 548/2018-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
k o n š t a t u j e  
že vyčlenenie priestorov v budove Klubu dôchodcov v Zelenom Háji súpisného čísla 
1864, ktorá sa nachádza na parcele registra „C“ č. 3711 – zastavané plochy a nádvoria o 
výmere     1 324 m2, vedenej na LV č. 2376, ktorá je vo vlastníctve Mesta Hurbanovo pre 
ZO JDS Hurbanovo – Zelený Háj je prípad hodný osobitného zreteľa. 
o d ô v o d ň u j e  
prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne:  
ZO JDS Hurbanovo – Zelený Háj by chcela mať vyčlenené priestory, kde by vykonávala 
svoje aktivity, spoločenské stretnutia a činnosti. 
s c h v a ľ u j e  
zverejnenie svojho zámeru prenajať miestnosti v budove Klubu dôchodcov v Zelenom 
Háji súpisného čísla 1864, ktorá sa nachádza na parcele registra „C“ č. 3711 – zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 1 324 m2, vedenej na LV č. 2376, pre ZO Jednoty dôchodcov 
na Slovensku Zelený Háj Hurbanovo, zastúpenej predsedníčkou Máriou Cuperovou, IČO: 
008970193268  na obdobie 5 rokov 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. Mesto Hurbanovo navrhuje cenu nájmu za symbolickú sumu   
1,00 €. 



 
Zápisnica z 27. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 

konaného dňa 26. 4. 2018
- 35 - 

Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:   za             8  
                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                         zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie č. 549/2018-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e  
cenu prevádzkových nákladov vo výške 1,00 € / 1 kalendárny rok. 

Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:   za             8  
                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                         zdržal sa hlasovania   0 
 

l) Žiadosť o prenájom mestských priestorov – Slovenský zväz záhradkárov 
Hurbanovo  

Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Dňa 5. 3. 2018 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť OZ Slovenského zväzu 
záhradkárov Hurbanovo – Zelený Háj, so sídlom Zelený Háj 109, 947 01 Hurbanovo, 
zastúpeným predsedom Dušanom Babicom, IČO: 42 205 026 ohľadom prenájmu 
mestských priestorov v budove Klubu dôchodcov v Zelenom Háji č. 1864/88.  
OZ Slovenský zväz záhradkárov Hurbanovo – Zelený Háj žiada o prenájom priestorov v 
budove Klubu dôchodcov za účelom športovania a vykonávania dalšej záujmovej činnosti 
(členské schôdze, oslavy MDD, Mikulášske posedenie, oslavy Silvestra a Nového roku) za 
symbolické nájomné 1,00 €. Žiadateľ by využíval žiadané priestory na športovanie v 
miestnosti na to určenej denne mimo času, v ktorom prebiehajú akcie vo veľkej 
spoločenskej miestnosti (mimo doby vymedzenej pre Klub dôchodcov a pre Poľovnícke 
združenie, príp. mimo doby vymedzenej na iné mestom povolené akcie) – v tomto čase 
žiadateľ žiada sprístupniť aj spoločné priestory ako chodba, toalety, kuchyňa a priechodnú 
miestnosť do kuchyne (malá spoločenská miestnosť), ďalej na členské schôdze, oslavy 
MDD, Mikulášske posedenie, oslavy Silvestra a Nového roku žiadajú sprístupniť aj veľkú 
spoločenskú miestnosť Klubu dôchodcov, pivnicu a skladové priestory na dvore.  
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.  
Z dôvodu, že OZ Slovenský zväz záhradkárov Hurbanovo – Zelený Háj nemá k dispozícii 
miestnosti určené na športovanie, členské schôdze a ďalšie spoločenské aktivity, Mesto 
Hurbanovo navrhuje riešiť uvedený prípad v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 
138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení a predkladá pred Mestské zastupiteľstvo v 
Hurbanove nasledovný návrh na uznesenie: 
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Uznesenie č. 550/2018-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
k o n š t a t u j e  
že prenájom miestností v budove Klubu dôchodcov v Zelenom Háji súpisného čísla 1864, 
ktorá sa nachádza na parcele registra „C“ č. 3711 – zastavané plochy a nádvoria o výmere     
1 324 m2, vedenej na LV č. 2376, ktorá je vo vlastníctve Mesta Hurbanovo pre OZ 
Slovenský zväz záhradkárov Hurbanovo – Zelený Háj  je prípad hodný osobitného zreteľa. 
o d ô v o d ň u j e  
prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne:  
    OZ Slovenský zväz záhradkárov Hurbanovo – Zelený Háj nemá k dispozícii miestnosti 
určené na športovanie, členské schôdze a ďalšie spoločenské aktivity. 
s c h v a ľ u j e  
zverejnenie svojho zámeru prenajať miestnosti v budove Klubu dôchodcov v Zelenom 
Háji súpisného čísla 1864, ktorá sa nachádza na parcele registra „C“ č. 3711 – zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 1 324 m2, vedenej na LV č. 2376, pre OZ Slovenského zväzu 
záhradkárov Hurbanovo – Zelený Háj, so sídlom Zelený Háj 109, 947 01 Hurbanovo, 
zastúpeným predsedom Dušanom Babicom, IČO: 42 205 026  na obdobie 5 rokov 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. Mesto 
Hurbanovo navrhuje cenu nájmu za symbolickú sumu 1,00 €. 

Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:   za             8  
                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                         zdržal sa hlasovania   0 
Uznesenie č. 551/2018-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e  
cenu prevádzkových nákladov vo výške 1,00 € / 1 kalendárny rok. 

Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:   za             8  
                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                         zdržal sa hlasovania   0 
 
m) Žiadosť o zámenu pozemkov – Ing. Karol Lovász, Ing. Zoltán Lovász 
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
 Dňa 5. 4. 2018 bola Mestu Hurbanovo bola doručená žiadosť od pána Ing. Karola 
Lovásza, bytom Konkolyho 11, 947 01 Hurbanovo a Ing. Zoltána Lovásza, bytom 
Ostredská 13, 821 02 Bratislava – Ružinov II, ohľadom zámeny pozemkov v k. ú. 
Hurbanovo. 
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Jedná sa o zámenu nasledovných pozemkov v k. ú. Hurbanovo: parcela registra „C“ č. 
2225 - ostatné plochy o výmere 152 m2, ktorá je vo vlastníctve mesta Hurbanovo za 
pozemok, parcelu registra „E“, č. 527/48 - záhrady o výmere 298 m2, ktorá je vo 
vlastníctve žiadateľov. Finančný rozdiel vo výmere 146 m2 navrhujú žiadatelia riešiť 
úhradou 1 314,- € (9,00 €/m2) od Mesta Hurbanovo v ich prospech v tomto kalendárnom 
roku. 
Žiadatelia odôvodňujú svoju žiadosť najmä tým, že v roku 1975 vyvlastnil MsNV v 
Hurbanove od ich rodičov nehnuteľnosť - časť záhrady kvôli otvoreniu Tichej ulice. Ich 
rodičia žiadali o pridelenie pozemku na novú záhradu. V roku 1976 bol geometrickým 
plánom zameraný nový pozemok, označený ako parc. č. 1468//6, a tento pozemok im bol 
pridelený do osobného užívania. Za tento pozemok však museli zaplatiť kúpnu cenu, 
podľa vtedy platných pravidiel, pričom sa jednalo o pozemok, ktorý pred tým dlhšiu dobu 
nikto neobrábal a nachádzala sa na ňom aj divoká skládka komunálneho odpadu. Ich 
rodičia pozemok vyčistili, zúrodnili a počas celého života obrábali ako záhradu. 
V dobe pozemkových úprav žiadatelia predpokladali, že tento pozemok nie je predmetom 
úprav, keďže sa nachádza v intraviláne obce. Prihlásil sa však pôvodný vlastník, ktorého 
pozemok z extravilánu zasahoval do časti spomínanej parcely, a dosiahol znova zapísanie 
vlastníctva do svojho majetku. V tom čase žila už len matka, ktorá uvedenú záhradu 
obhospodarovala. Matka novoprihlásenému vlastníkovi za túto nehnuteľnosť opäť 
zaplatila v kúpnej cene. 
Tá časť pozemku, na ktorú „nový“ vlastník preukazoval vlastníctvo, však nebola identická 
s pôvodnými hranicami záhrady. Zostal úzky pás pozemku zapísaný ako samostatná 
parcela pod č. 2225. 
Pri vysporadúvaní dedičstva po smrti matky bolo zistené, že zmeny, ktoré vznikli v 
dôsledku záberov a pridelení v 70. rokoch neboli zapísané v katastri nehnuteľností. Preto 
zostala vyvlastnená záhrada vo vlastníctve žiadateľov a parcela registra „C“ č. 2225 
vo vlastníctve mesta Hurbanova. Zámenou chcú žiadatelia súčasnú situáciu dať do súladu 
s reálnym stavom. Parcelu registra „E“ č. 527/48 mesto Hurbanovo dlhodobo užíva ako 
cestu a priľahlé plochy a naopak na spomínanej mestskej parcele dlhodobo pracovali 
rodičia žiadateľov a na nej bola zriadená studňa aj elektrická prípojka. Naviac, v zmysle 
záverov dedičského konania, sú žiadatelia v súčasnosti vlastníci aj nehnuteľnosti, ktorá je 
v susedstve parcely registra „C“ č. 2225. 
Obe nehnuteľnosti, ktoré majú byť predmetom zámeny, sú ťažko využiteľné na iný účel, 
než ako sa dnes používajú. Podľa ustanovení prílohy č. 3 Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom Mesta Hurbanovo sa predmetné parcely nachádzajú v zóne, kde je určená cena 
9,00 €/m2. 
Finančné vyrovnanie rozdielov navrhujú žiadatelia aj vzhľadom na to, že rodičia vlastne 
už za celú záhradu zaplatili v roku 1976 pre MsNV v Hurbanove, a neskôr matka zaplatila 
ešte aj novoprihlásenému vlastníkovi.        
 
Zoltán Ondrušek - Komisia výstavby, územného plánovania a regionálneho rozvoja pri 
MsZ v Hurbanove odporúča mestskému zastupiteľstvu, aby v súčasnosti už nové kúpy 
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a zámeny pozemkov odročila a prenechala rozhodovanie na zastupiteľstvo, ktoré vznikne 
po nových komunálnych voľbách 2018. 
 
Uznesenie č. 552/2018-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í  
so zámenou pozemkov: parcely registra „C“ č. 2225 – ostatné plochy o výmere 152 m2 za 
parcelu registra „E“ č. 527/48 – záhrady o výmere 298 m2, v k. ú. Hurbanovo, za finančnú 
kompenzáciu (rozdiel 146 m2) vo výške 1 314 € (9,00 €/m2) od Mesta Hurbanovo v 
prospech pána Ing. Karola Lovásza a Ing. Zoltána Lovásza, 
s c h v a ľ u j e  
zverejnenie svojho zámeru zameniť pozemky, parcelu registra „C“ č. 2225 – ostatné 
plochy o výmere 152 m2 za parcelu registra „E“ č. 527/48 – záhrady o výmere 298 m2, v 
k. ú. Hurbanovo, za finančnú kompenzáciu (rozdiel 146 m2) vo výške 1 314 € (9,00 €/m2) 
od Mesta Hurbanovo v prospech pána Ing. Karola Lovásza a Ing. Zoltána Lovásza. 

Z prítomných 8 poslancov hlasovalo: 
Ing.Gróf, Bc.Tomaščin, Mgr.Závodský, Radošická, Ing.Hegyi   za             5  
                                                                                                                                     proti    0 

RNDr.Hamranová, Ondrušek Z.                                                                              zdržal sa hlasovania   2 
Ing. Lovász nehlasoval. 
 
n) Nákup technológie pre zberný dvor v meste Hurbanovo 
Materiál predložil Mgr. Hulko, vedúci oddelenia regionálneho rozvoja. Písomná správa 
tvorí prílohu zápisnice. 
        Ministerstvo Životného prostredia SR vydalo Výzvu na predkladanie žiadostí o 
poskytnutie nenávratného finančného príspevku:  
Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja 
environmentálnej infraštruktúry  
Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich 
prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov  
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-33  
V súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Hurbanovo na roky 
2014-2020 máme zámer predložiť projekt „Nákup technológie pre zberný dvor v meste 
Hurbanovo“. Predmetom je nákup technologických zariadení a predmetov na úsek 
separácie – dvojkomorový paketovací lis, ručný paketový zakladač, kolesový traktor s 
čelným nakladačom, vlečka za traktor. Celkové náklady na projekt 175.512,00 €  
Na základe uvedených skutočností, žiadame Mestské zastupiteľstvo o schválenie na 
predloženie, realizáciu a spolufinancovanie vo výške 5 % uvedeného projektu. 
 
Uznesenie č. 553/2018-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
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s c h v a ľ u j e  
1/ predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu 
Kvalita životného prostredia; Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov 
prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry; Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie 
miery zhodnocovania  odpadov so  zameraním  na  ich  prípravu na opätovné  použitie a 
recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov; Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-
2017-33  na realizáciu projektu „Nákup technológie pre zberný dvor v meste Hurbanovo“  
ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Hurbanovo na 
roky 2014-2020;  
 2/ výšku  spolufinancovania  projektu  „Nákup  technológie  pre zberný  dvor  v  meste 
Hurbanovo“  v  hodnote  5 %,  t. j. 8778,60 Eur z celkových oprávnených výdavkov na 
projekt a to z vlastných prostriedkov. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:   za             8  
                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                         zdržal sa hlasovania   0 
 
o) Rekonštrukcia telocvične 
Materiál predložil Mgr. Hulko, vedúci oddelenia regionálneho rozvoja. Písomná správa 
tvorí prílohu zápisnice. 
        Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyčlenilo dotácie 
na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou 
dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018. Dotáciu je možné 
získať vo výške max. 150 000 €. Na kapitálové výdavky je spoluúčasť min. 10 % z 
poskytnutých finančných prostriedkov.  
V roku 2016 aj 2017 Mesto Hurbanovo podávalo žiadosť na rekonštrukciu telocviční na 
dve základné školy. Mesto bolo sčasti úspešný a realizovala v roku 2016 oprava izolácie a 
zateplenie strechy na ZŠ s MŠ Á. Fesztyho s VJM. V roku 2017 sa realizovala obnova 
cvičebného priestoru s náraďovňou. Ostáva ešte ďalšia obnova telocvične ZŠ s MŠ Árpáda 
Fesztyho s VJM.  
V rámci ďalšej etapy rekonštrukcie bude realizovaná rekonštrukcia soc. zariadení, 
elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru a rekonštrukcia ústredného 
kúrenia. Rozpočet bude cca do 150 tis. €.  
 
Uznesenie č. 554/2018-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e  
1/  predloženie  žiadosti  na  poskytnutie  finančných  prostriedkov  na  rozvoj výchovy  a 
vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie 
alebo výstavby novej telocvične pre projekt „Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ Á. 
Fesztyho s VJM – II. etapa“ .  
2/  spolufinancovanie  projektu „Rekonštrukcia  telocvične ZŠ s MŠ Á. Fesztyho s VJM –  
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II. etapa “  z vlastných prostriedkov vo výške 20 % z poskytnutých finančných 
prostriedkov,  max. 30 tis. €. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:   za             8  
                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                         zdržal sa hlasovania   0 
 
p) Obnova chodníkov 
Materiál predložil Mgr. Hulko, vedúci oddelenia regionálneho rozvoja. Písomná správa 
tvorí prílohu zápisnice. 
        Na základe záverov z pracovnej porady zo dňa 17.4.2018 Vám predkladáme 
predbežný rozpočet na obnovu chodníkov. Jedná sa o chodníky:  
- ul. Komárňanská - od 1.mája po Novú – povrch: zámková dlažba  
- ul. Árpáda Fesztyho – povrch: živičná úprava  
Celkové náklad by predstavovali cca 65 704,23 €. Presná čiastka sa upresní po verejnom 
obstarávaní. 
 
Ing. Hegyi prosil osloviť aj hurbanovských podnikateľov pri verejnom obstarávaní. 
Uznesenie č. 555/2018-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í  
s realizáciou obnovy chodníkov:  
- ul. Komárňanská  - od 1.mája po Novú – povrch: zámková dlažba,  
- ul. Árpáda Fesztyho – povrch: živičná úprava. 

Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:   za             8  
                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                         zdržal sa hlasovania   0 
 
Poslankyňa Radošická žiadala vybudovať chodník pri Pribetskej ulici a predložila 
poslanecký návrh. 
 
Uznesenie č. 556/2018-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í  
s vypracovaním projektovej dokumentácie na vybudovanie nového chodníka od začiatku 
Hurbanova po križovatku ul. Pribetská - Ordódyho a na ulici Ordódyho. 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:   za             7  
 Bc.Tomaščin                                                                                                                proti    1 

                                                                                                                         zdržal sa hlasovania   0 
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q) Schválenie poradovníka na nájomné byty vo vlastníctve Mesta Hurbanovo 
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Na základe poverenia komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej pri MsZ v Hurbanove 
vám predkladám návrh poradovníka – doplnenie na mestské nájomné byty pre rok 2018 
podľa VZN o prenajímaní bytov vo vlastníctve mesta Hurbanovo. 
 
Uznesenie č. 557/2018-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e  
doplnenie poradovníka nájomných bytov na rok 2018 v nasledovnom členení: 
 
1. Peter Kovács a Kornélia Kovácsová, Sládkovičova č. 36, Hurbanovo 
2. Marta Kluchová, Á. Fesztyho č. 27, Hurbanovo 
3. Denisa Čambalová, Sládkovičova č. 34, Hurbanovo 
4. Anyalaiová Melinda a Anyalai Ladislav, Komárňanská č. 164, Hurbanovo. 
 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:   za             8  
                                                                                                                                     proti    0 

                                                                                                                         zdržal sa hlasovania   0 
 
 
K bodu 14 – D i s k u s i a  

V rámci diskusie sa Bc. Tomaščin poďakoval Martinovi Francemu za reprezentáciu 
na zimnej paralympiáde v Pyeong Changu. 
- Pýtal sa na personálnu zmenu na ekonomickom oddelení mestského úradu. 
Ing. Kasášová, prednostka MsÚ odpovedala, že zamestnankyňa oddelenia odišla 
dohodou, momentálne je pracovné miesto neobsadené.  
Mgr. Závodský prosil zverejniť na webovej stránke mesta schválené Doplnenie 
poradovníka nájomných bytov na rok 2018. 

 
 
K bodu 15 – Z á v e r  

Nakoľko  program  rokovania  mestského zastupiteľstva  bol vyčerpaný, primátorka 
mesta Mgr. Ildikó Basternák sa poďakovala všetkým prítomným za účasť a ukončila 27. 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove. 
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  Mgr. Ildikó  B a s t e r n á k                                          Ing. Adriana   K a s á š o v á                   
              primátorka mesta                                                             prednostka úradu    
 
 
 
 
 
 
Overovatelia:     Bc. Štefan  T o m a š č i n 
 
                             Ing. Zoltán   H e g y i 


