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Z á p i s n i c a 
 

z  9.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,  
ktoré sa konalo dňa 10. 12. 2015 

 
Rokovanie 9. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Hurbanove zahájila  Mgr. 

Ildikó Basternáková,  primátorka  mesta za účasti 9 poslancov (prezenčná listina je 
prílohou tejto zápisnice).  

 
Neprítomní – ospravedlnení:    Ing. Karol Lovász, Peter Ondrusek 
 
Ďalší prítomní: Ing. Adriana Kasášová, prednostka MsÚ  

Mgr. Peter  Závodský, zástupca primátorky mesta 
Ing. Koloman Cserge, hlavný kontrolór mesta 
Ing. Margita Rechtorisová, vedúca ekonomického odd. MsÚ 
Ing. Ildikó Pavlíková, riaditeľka MsZS Hurbanovo 
Ing. Zoltán Veres, vedúci správneho oddelenia MsÚ 
Ing. Edita Gogolová, hlavná účtovníčka ekonomického odd. MsÚ 
Mgr. Roland Hulko, vedúci odd. regionálneho rozvoja MsÚ 
Mgr. Katarína Valachová, odbor školstva MsÚ 
Róbert Major, náčelník Mestskej polície Hurbanovo 
MUDr. László Both 
 

Primátorka mesta Mgr. Ildikó Basternáková predložila návrh programu rokovania.                              
 
1. Zahájenie, schválenie pracovných komisií a zapisovateľky 
2. Interpelácia 
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 
4. Návrh III. zmeny rozpočtu organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a Mesta    
    Hurbanovo na rok 2015 
5. Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 105 o určení výšky finančných prostriedkov na dieťa      
    materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a školských zariadení       
    v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
6. Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 106 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy   
    a prevádzku na žiaka školy alebo školského zariadenia mimo zriaďovateľskej      
    pôsobnosti mesta 
7. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  
8. Návrh rozpočtu organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a Mesta Hurbanovo na   
    roky 2016, 2017, 2018 
9. Návrh na vyradenie majetku z majetku Mesta Hurbanovo 
10. Návrh VZN o vylepovaní volebných plagátov 
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11. Protest prokurátora č. j. Pd 129/15/4401-3 zo dňa 23. 10. 2015, týkajúci sa VZN č. 93       
      o verejnom poriadku  
12. Prerokovanie platu primátorky mesta v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z. z.    
      o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení     
      neskorších predpisov 
13. Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove na rok 2016 
14. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Hurbanovo na I. polrok 2016 
15. Rôzne 
16. Diskusia 
17. Záver 
 
Vzhľadom nato, že na zastupiteľstve bol prítomný MUDr. László Both, pani primátorka 
žiadala jeho materiál prerokovať po bode 3. 
 
So zmenou v návrhu programu rokovania 9. zasadnutia mestského zastupiteľstva poslanci 
mestského zastupiteľstva jednomyseľne súhlasili. 
 
Mgr. Ildikó Basternáková, primátorka mesta predložila návrh na zloženie  pracovných  
komisií a určila zapisovateľku a overovateľov zápisnice nasledovne: 
 
Návrhová komisia:      Georgína   R a d o š i c k á 
                 Anna  Ž i g o v á    
       Bc. Štefan  T o m a š č i n   
    
Mandátová komisia:                        Zoltán  O n d r u š e k      
                                            Ing. Mikuláš  Gróf 
       Zoltán  P o l l á k  
 
Zapisovateľka:                                         Silvia   F e j e s o v á 
 
Overovatelia:     RNDr. Mária  H a m r a n o v á                   
                 Ing. Zoltán  H e g y i  
 
Navrhnuté zloženie pracovných komisií bolo poslancami mestského zastupiteľstva 
schválené. 
 
Pred bodom 2 primátorka mesta informovala verejnosť so zrealizovanými projektami 
v meste.  
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K bodu 2 -  I n t e r p e l á c i a  
        Úvodom  interpelácie  primátorka mesta Mgr. Ildikó Basternáková odpovedala 
poslancom na otázky z ostatného zasadnutia mestského zastupiteľstva, ktoré sľúbila 
preveriť. 
Bc. Tomaščin sa pýtal, kedy bude funkčná aplikácia Mobil v meste. Touto cestou 
informovala pani primátorka všetkých obyvateľov mesta , že aplikácia je už v prevádzke, 
bola nám zaslaná android aplikácia na testovanie, ktorá umožnila sfunkčniť túto službu pre 
obyvateľov. Túto aplikáciu si každý kto má záujem môže bezplatne stiahnuť z oficiálnych 
obchodov s aplikáciami pre zariadenia s operačným systémom IOS-APPSTORE. 
Aplikácia bude pravidelne aktualizovaná na vyššie verzie. Bližšie informácie o aplikácii 
Mobil v meste získate na webovej stránke Mesta Hurbanovo a propagovaná bude aj 
v mestskej televízii Carisma. 
- Upozornil na potrebu poistiť RTG prístroj zakúpený mestom. Uskutočnila sa konzultácia 
s MUDr. Bothom, ktorý neodporúča RTG prístroj poistiť kvôli vysokej sume poistky 
a krátkej dobe používania prístroja v súčasnosti poistiť, pravidelne sa vykonáva servis 
prístroja, z toho dôvodu by nebolo poistenie efektívne. 
Zoltán Ondrušek pripomenul, že je potrebné klásť dôraz na prípravu úseku služieb na 
zimné obdobie. Mesto zakúpilo na zimné obdobie posypový materiál, je zabezpečená 
technika na posypávanie a odhŕňanie snehu ako aj zabezpečení zamestnanci, ktorí budú 
tieto práce vykonávať. 
Požiadal vyhradiť iné miesto pre parkovanie zásahového vozidla mestskej polície a nie 
pred budovou mestského zdravotného strediska. Táto požiadavka je zabezpečená. 
Upozornil na nedostatočný počet parkovacích miest na Sládkovičovej ulici. Čiastočne bolo 
na túto interpeláciu už zodpovedané, systém parkovanie v tejto lokalite sa bude riešiť 
v ďalšom období. 
RNDr. Hamranová sa pýtala na možnosť vybudovania spevnenej prístupovej cesty na 
mestskú kompostáreň. D o doby vybudovania spevnenej prístupovej cesty mesto previedlo 
úpravu tejto cesty, aby sa uľahčil prístup do kompostárne. 
Ing. Gróf upozornil na dezolátny stav Fesztyho kaštieľa.  Stav tejto nehnuteľnosti si 
vyžaduje okamžité riešenie, v uvedenej záležitosti prebieha konanie. 
Navrhol vykonať opatrenia na dodržiavanie rýchlosti na ulici Podzáhradnej. Mesto v tejto 
záležitosti rokovalo s Dopravným inšpektorátom v Komárne a Obvodným oddelením 
Policajného zboru v Hurbanove, ktorí prisľúbili, že sa tejto požiadavke budú venovať. 
 
        V rámci interpelácie poslanec Bc. Tomaščin žiadal informovať o potravinovej 
pomoci pre slabšie situované rodiny, o 5 € poukážkach pre občanov po dovŕšení 65 rokov 
života, o využívaní ľadovej plochy počas zimného obdobia. 
Upozornil na dezolátny stav chodníka na sídlisku Stred a pýtal sa na stav zapožičaných 
finančných prostriedkov pre ZO Csemadok Hurbanovo. 
Primátorka mesta, Mgr. Basternáková odpovedala nasledovne: 
O potravinovej pomoci Mesto Hurbanovo nebolo informované, 5 € poukážky pre 
dôchodcov boli odovzdané, nezastihnuteľní občania si ich môžu vyzdvihnúť na 
sekretariáte mestského úradu, na vybudovanie chladenia ľadovej plochy nie sú finančné 
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prostriedky.  
Chodníky v meste sa podľa možnosti priebežne opravujú. 
Poslankyňa Radošická dodala, že všetky náklady ZO Csemadok boli vydokladované, po 
úhrade na účet ZO Csemadoku sa zapožičaná čiastka bezodkladne prepošle mestu. 
Ing. Gróf upozornil na nevhodné správanie niektorých obyvateľov mesta  pred 
obchodným domom Tesco, na viacero vypustených pneumatík na parkovisku pri kostole 
sv. Ladislava.  
Žiadal zabezpečiť toaletu v mestskom cintoríne  počas Sviatku všetkých svätých.  
Upozornil na chátrajúci pamätník pri dome smútku. 
Požadoval vypracovať opatrenia na efektívnejšie využitie a zlepšenie činnosti Mestského 
kultúrneho strediska MKT Hurbanovo. 
Žiadal dosledovať situáciu ohľadom možnosti získania finančných prostriedkov 
zaplatených za vybudovanie kanalizácie na ulici Podzáhradnej. 
Primátorka mesta, Mgr. Basternáková uviedla, že situácia týkajúca sa  KOMVaK - u  je 
sledovaná, zaoberá sa s tým Ústavný súd SR. 
RNDr. Hamranová sa pýtala náčelníka mestskej polície na spôsob vyhodnocovania 
záznamov fotopascí a kamier. 
Upozornila na poškodzovanie motorových vozidiel na parkovisku ul. Sládkovičova. 
Pýtala sa na Dohodu s TV Nové Zámky ohľadom propagovania podujatí mesta 
Hurbanovo. 
Tlmočila sťažnosť občanov ohľadne hlásenia v mestskom rozhlase, obyvatelia prosia 
o zjednotenie času hlásenia, dopoludnia od 9,30 a popoludní o 15,30 hod..  
Navrhla vytvoriť komisiu na prepracovanie VZN č. 64 o dotáciách pre spoločenské 
organizácie a na záver informovala o nominovaní bývalého poslanca, Jána Štefánika za 
technického rozhodcu na letných olympijských hrách. 
Náčelník MsP Róbert Major odpovedal, že sa pracuje na vylepšeniach účinnosti kamier, 
na možnosti monitorovania vstupných a výstupných komunikácií statickým kamerami. 
Fotopasce nie sú efektívne.  
 
K bodu 3 
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 
Na 8. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, konaného dňa 29. októbra 2015 
boli prijaté uznesenia od čísla 129 do 144/2015 - MZ.  Ukladaciu časť malo uznesenie č. 
130 a 131/2015 – MZ. 
Uznesenie č. 130/2015-MZ – Protest Okresnej prokuratúry, týkajúci sa VZN mesta 
č. 63 o podmienkach predaja výrobkov a poskytnutia služieb na trhových miestach 
v meste Hurbanovo. 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove     p o v e r u j e 
primátorku mesta prijať opatrenia, aby v procese prijímania všeobecne záväzných 
nariadení mesta v budúcnosti bol vždy dodržaný postup vyplývajúci z právnej úpravy 
zákona o obecnom zriadení (§ 6 ods. 3 až ods. 7) a aby v zápisnici o zasadnutiach MsZ 
bolo vždy zaznamenané, či boli uplatnené v súvislosti s návrhom nariadenia pripomienky 
a námietky, alebo nie. 
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Na porade vedenie mesta pani primátorka dala príkaz kompetentným 
zamestnancom, aby v budúcnosti bol vždy dodržaný postup vyplývajúci z právnej 
úpravy zákona o obecnom zriadení v zmysle § 6 odseky 3 až 7 a aby bolo v zápisnici 
zo zasadnutí mestského zastupiteľstva zaznamenané, či boli uplatnené všetky 
námietky a pripomienky v súvislosti s návrhom VZN. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove     p o v e r u j e 
primátorku mesta, aby bezodkladne zabezpečila predloženie návrhu Trhového poriadku 
formou všeobecne záväzného nariadenia (§ 5 odsek 1 zákona č. 178/1998 Z. z.) 
Mestskému zastupiteľstvu v Hurbanovo na schválenie. 
Preverujeme a zadovažujeme informácie z veterinárnej a potravinovej správy 
a úradu verejného zdravotníctva aké podmienky musí mesto spĺňať na 
prevádzkovanie trhových miest, ktoré musia byť zapracované do VZN. 
 
V  uznesení č. 131/2015-MZ   Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
1 . )   p o v e r u j e  
Primátora mesta, aby vyhlásil v termíne do 1. 12. 2015 s termínom uzávierky dňa 29. 2. 
2016 o 12,00 h. obchodnú verejnú súťaž na odpredaj pozemkov v priemyselnom parku 
parc. č.: 3599  a parc. č. 3602 v k. ú. Bohatá v zmysle ustanovenia §§ 281 až 288 zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.  
Úloha splnená.  
 
2 . )   u k l a d á  
1. komisii obchodnej verejnej súťaže predložiť odporúčanie s návrhom na záverečné 
rozhodnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove vo forme písomného protokolu z 
vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže a určenia súťažného návrhu, ktorý najlepšie 
vyhovuje schváleným podmienkam OVS. 
Z: Predseda komisie 
Odporúčanie komisie s návrhom na záverečné rozhodnutie mestského zastupiteľstva 
bude predložené po termíne uzávierky obchodnej verejnej súťaže, t. j. po 29. 2. 2016. 
 
Materiál MUDr. Lászlóa Botha:   Návrh na zmenu uznesenia č. 132/2015-MZ. 
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Uznesením č. 471/2013-MZ. zo dna 19. 09. 2013 Mestské zastupiteľstvo 
v Hurbanove schválilo uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom pristroja: skiagrafický 
komplet – RTG stôl s integrovaným statívom, vertigraf, vysokofrekvenčný RTG generátor 
50 kW, rentgenka (ďalej len RTG prístroj) medzi prenajímateľom: Mesto Hurbanovo. v 
zast. Mestského zdravotného strediska Hurbanovo a nájomcom: Bomedik. s. r. o.. 
Komárno, konateľ MUDr. Both László s termínom od 1. 10. 2013 a výškou nájomného 
350.- € za mesiac. Nájomná zmluva bola uzatvorená na dobu 5 rokov s tým, že podmienky 
nájmu majú byť prehodnotené po uplynutí záručnej doby, t. j. jedného roka. Nakoľko 
záručná doba neuplynula po roku, ale po dvoch rokoch t. j. k 30.09.2015, firma Medixray, 
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s. r. o. Piešťany v priebehu mesiaca september 2015 predložila Mestu Hurbanovo, ktoré je 
vlastníkom vyššie uvedeného RTG prístroja, zmluvu na zabezpečenie jeho servisu. Na 
pracovnom stretnutí u primátorky Mesta Hurbanovo, Mgr. lldikó Basternákovej za účasti 
MUDr. Lászlóa Botha a riaditeľky MsZS Hurbanovo, Ing. lldikó Pavlíkovej, MUDr. Both 
navrhol, že on uzatvorí zmluvu o zabezpečení servisu RTG prístroja s firmou Medixray, s. 
r. o., Piešťany a finančne zabezpečí jeho servis (čo mesačne predstavuje 126 €), za 
podmienky, že sa výška mesačného nájomného za prenájom RTG prístroja zníži z 350 € 
na 300 €. 
       Na základe vyššie uvedených skutočností sa dostala od spoločnosti Bomedik, s.r.o., so 
sídlom: Krivá 2267/4, 945 01 Komárno, IČO: 36 695 203 pred mestské  zastupiteľstvo dňa 
29.10.2015 žiadosť o súhlas na zníženie nájomného za prenájom RTG pristroja na sumu 
300 €/mes. 
 
Otázky na pána doktora mali poslanci: Bc. Tomaščin, Zoltán Ondrušek, Anna Žigová, 
Mgr. Závodský a Ing. Hegyi. 
 
Uznesenie č. 145/2015-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
a) ruší 
uznesenie č.132/2015-MZ prijatého na 8.zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
v Hurbanove, konaného dňa 29.10.2015 
 
b) súhlasí 
s uzatvorením dodatku č.1 ku Zmluve na prenájom prístrojov skiagrafický komplet- 
RTG stôl s integrovaným statívom, vertigraf, vysokofrekvenčný RTG generátor 
50 kW, rentgenku, medzi prenajímateľom: Mesto Hurbanovo,v zastúpení Mestského 
zdravotného strediska Hurbanovo a nájomcom: Bomedik,s.r.o. Komárno, konateľ 
MUDr. László Both, od 1.1.2016 s tým, že sa v Čl.5 Zmluvy mení výška nájomného 
z 350 EUR za mesiac na 300 EUR za mesiac za podmienky, že firma Bomedik, s.r.o., 
Komárno zabezpečí komplexný servis RTG zariadenia s príslušenstvom. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: za             8  
 Bc. Tomaščin                                                                                                            proti    1 

                         zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 4 
Návrh III. zmeny rozpočtu organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a Mesta   
Hurbanovo na rok 2015 
Materiál predložila Ing. Gogolová, hlavná účtovníčka MsÚ. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
         Predložený návrh III. zmeny rozpočtu obsahuje úpravu výšky dotácií na prenesené 
kompetencie, predovšetkým v oblasti školstva, úpravu výšky vlastných príjmov 
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rozpočtových organizácií mesta, ako aj úpravu výšky financií získaných z rôznych grantov 
a projektov. Ďalej v príjmovej časti rozpočtu sú zapracované presuny medzi jednotlivými 
druhmi položiek v závislosti od reálnosti ich naplnenia.  
Podstatnou zmenou v oblasti príjmov aj výdavkov je úprava položky týkajúcej sa dotácie 
na budovanie kanalizačnej siete mesta a jeho použitia. Výdavková časť rozpočtu obsahuje 
presuny medzi jednotlivými položkami, programami, resp. podprogramami. Po 
zapracovaní všetkých zmien celkový rozpočet mesta zostane vyrovnaný.  
Podrobnejší rozpis navrhovaných zmien je v priloženej tabuľkovej časti rozpočtu. 

 
- Základná škola, Nám. Konkolyho – Thege č. 2, Hurbanovo 
          Návrh III. zmeny rozpočtu Základnej školy Nám. Konkolyho – Thege č. 2 na rok 
2015 zohľadňuje zvýšenie osobných nákladov o 21 889 €. V tom : zvýšenie normatívu 
3700 €, refundácia z NÚCEV 759 €, mimoriadne odmeny 4373 €, dotácia na kreditové 
príplatky 1231 €, ako aj čiastka 11944 €, ktorá bola dočasne zadržaná zriaďovateľom. 
Dotácia z ÚPSVaR je znížená o 118 €. 
Prevádzkové náklady sú zvýšené o čiastku 10318 €, v tom: zvýšenie normatívu o 750 €, 
čiastka 10 000 € ktorá bola zriaďovateľom dočasne zadržaná , zvýšenie vlastných príjmov 
o 930 €. Upravená je dotácia z projektu zníženie o 50,- €, znížené sú dotácie na 
vzdelávacie poukazy a pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia celkom o 1312 
€. 
Transfery na odchodné sú zvýšené o 1010,- € podľa skutočnosti k 30.6.2015, o túto 
čiastku sú znížené prevádzkové náklady. 
Vlastné príjmy sú zvýšené o čiastku 386 € režijné náklady na stravné v školskej jedálni, 
poplatky v školskom klube sú zvýšené o 930 € z refundácie z NÚCEV o 635 € v škole, z 
refundácie zo spoločnosti Iuventa o 600 €. 
V školskom klube detí sú zvýšené osobné náklady o 1150 €, v tom 600 € z refundácie 
od Iuventa a 550 € zo školskej jedálni. / vrátenie presunu pri II. zmene rozpočtu / 
Prevádzkové náklady sú zvýšené o 50 € z projektu. 
V školskej jedálni sú presunuté z prevádzkových nákladov do osobných nákladov 1300 €, 
do kapitálových nákladov 855 € na nákup elektrickej pece, režijné náklady na stravné 
zvýšené o 386 € a znížené o 550 €, vrátené do školského klubu detí. 
 
Ing. Hegyi prosí prehľadnejšie pripraviť materiál základnej školy.  
 
Uznesenie č. 146/2015-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
s c h v a ľ u j e  
III. zmenu rozpočtu Základnej školy Nám. Konkolyho-Thege č.2  Hurbanovo na rok 2015 
podľa predloženého návrhu. 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: za             9  
                                                                                                                                  proti    0 

                         zdržal sa hlasovania   0 



 
Zápisnica z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 

konaného dňa 10. 12. 2015 
- 8 - 

- Základná škola s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím jazykom 
maďarským - Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda, Ul. športová č. 7, Hurbanovo 
        V rámci predloženého návrhu zmeny rozpočtu na rok 2015 sú urobené nasledovné 
úpravy v rozpočte ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho s VJM: 
V škole boli na rok 2015 pridelené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 
424 832 €. Zriaďovateľom zadržané finančné prostriedky na základe II. zmeny rozpočtu 
mesta vo výške 16 089 € ( 12 364 € na osobné náklady a 3 725 € na prevádzkové náklady), 
sú zarátané do III. zmeny rozpočtu. Rozpočet základnej školy je zvýšený o 3 374 € na 
mimoriadne odmeny, o 1 181 € na kreditové príplatky. 
Dotácia na vzdelávacie poukazy je znížená o 762 €, zo vzdelávacích poukazov ZŠ je 
presunutá čiastka 158 € na krúžkovú činnosť v školskej jedálni. 
Prevádzkové náklady ďalej sú zvýšené o dotáciu mesta vo výške 700 € na oslavu 65. 
výročia založenia našej základnej školy a o 88 € pre žiakov zo sociálne znevýhodneného 
prostredia, príjmy školy sú znížené o sumu v celkovej výške 400 € o túto čiastku sú 
znížené aj výdavky. Dotácia na úhradu cestovných nákladov žiakov, ktorí dochádzajú z 
obvodu mesta Hurbanovo, je znížená celkom o 339 € v súlade s predpokladanou výškou 
do konca roka 2015. 
Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného 
sociálnym vylúčením je znížená o 216 €. 
Zo mzdových prostriedkov MŠ je presunutá čiastka 4 000 € na školské stravovanie a to: 
500 € na mzdové prostriedky ŠJ a 3 500 € na prevádzkové náklady ŠJ. Štátna dotácia pre 
deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky je zvýšená o 225 €, 
príjem MŠ o sumu 155 €. Režijné náklady na stravné v školskej jedálni sú znížené o 540 € 
podľa očakávanej skutočnosti k 31.12.2015. 
V príjmovej časti rozpočtu príjmy ŠKD sú zvýšené o 856 €. 
 
Uznesenie č. 147/2015-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e  
III. zmenu rozpočtu Základnej školy s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím 
jazykom maďarským - Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda, Ul. športová č.7, Hurbanovo na 
rok 2015 podľa predloženého návrhu. 

 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: za             9  
                                                                                                                                  proti    0 

                         zdržal sa hlasovania   0 
 
 
- Základná umelecká škola, Komárňanská 116, Hurbanovo 
        V rámci predloženého návrhu III. zmeny rozpočtu na rok 2015 sú zvýšené osobné 
náklady o 1600 € , a odvody do fondov o 435 €. 
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Z prevádzkových nákladov je presunutých do osobných nákladov 1200 € ako úspora na 
energii. Ďalšie zmeny sa týkajú presunov medzi položkami rozpočtovej klasifikácie podľa 
skutočnosti k 31.10.2015 a predpokladanému čerpaniu k 31.12.2015. 
Zvýšenie vlastných príjmov o 835 €, zvyšuje aj časť výdavkov – osobné náklady. 
Uznesenie č. 148/2015-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e  
III. zmenu rozpočtu Základnej umeleckej školy, Komárňanská 116, Hurbanovo na rok 
2015 podľa predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: za             9  
                                                                                                                                  proti    0 

                         zdržal sa hlasovania   0 
 
- Materská škola, Nový diel č. 50, Hurbanovo 
          Mesto Hurbanovo je zriaďovateľom Materskej školy so sídlom Nový diel 50, 
Hurbanovo.  Materská škola má jedno elokované pracovisko na ulici Á. Fesztyho. 
Od 1.1. 2014 sa Materská škola Hurbanovo stala samostatným právnym subjektom 
a hospodári na základe vlastného rozpočtu, ako rozpočtová organizácia mesta. Organizácia 
má dva úseky a zároveň aj rozpočet je rozdelený na dve časti, a to pre samotnú Materskú 
školu a pre Školské stravovanie. 
Príjmová časť rozpočtu : 
1. V mesiac november sme obdržali sumu 316,17 € ako poistné plnenie k vzniknutej 
poistnej udalosti od Kooperativa poisťovňa, a. s. a získali grant od Nadácie SPP vo výške 
2.000,- €. 
V zmysle platných postupov účtovania, ako i rozpočtových pravidiel sme o sumu tohto 
poistného plnenia ako i o poskytnutú sumu grantu navýšili príjmovú časť nášho rozpočtu. 
2. V príjmovej časti bola navýšená položka Dotácie zo ŠR o sumu 703,- €, ktorá 
predstavuje doplatok k výslednej sume poskytnutej zo zdrojov ŠR na deti predškolského 
veku ( 5. - 6. roční ). 
3. Príjmová časť bola navýšená aj o sumu 2.000,- € ako dotácia zo strany zriaďovateľa 
Mesto Hurbanovo na pokrytie vyplatených jubileí, ktorých čerpanie nebolo doteraz 
zahrnuté v rozpočte našej organizácie. 
Z dôvodu navýšenia príjmovej časti MŠ pristúpila k navýšeniu čerpania aj výdavkovej 
časti rozpočtu a to nasledovne : 
2.000,- € - zvýšenie prevádzkových nákladov MŠ. Táto suma bude použitá výlučne v 
zmysle Zmluvy o poskytnutí grantu na obnovu necertifikovaných, železných a zdraviu 
nebezpečných preliezok v elokovanom pracovisku na ul. Á. Fesztyho. 
316,- € - zvýšenie prevádzkových nákladov MŠ. Táto suma bude použitá výlučne na 
odstránenie havarijného stavu vzniknutého pri poistnej udalosti. 
2.000,- € - suma bude použitá na navýšenie rozpočtovej položky jubileá a jej čerpanie, 
nakoľko v mesiaci september a október boli vyplatené jubilejné príspevky v zmysle 
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Kolektívnej zmluvy uzatvorenej medzi našou organizáciou a mestom Hurbanovo pri 
životnom jubileu dosiahnutia 50 rokov a tieto prostriedky neboli zakomponované do 
uvedenej položky pri tvorbe rozpočtu našej organizácie na rok 2015. 
 
Uznesenie č. 149/2015-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e  
III. zmenu rozpočtu Materskej školy Nový diel 50, Hurbanovo, so sídlom na ulici Nový 
diel 50, Hurbanovo na rok 2015 podľa predloženého návrhu. 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: za             9  
                                                                                                                                  proti    0 

                         zdržal sa hlasovania   0 
 
- Zariadenie pre seniorov SMARAGD, Sládkovičova 30, Hurbanovo 
          K II. úprave rozpočtu ZPS Smaragd pristúpili z nasledovných dôvodov : 
Príjmovú časť rozpočtu je potrebné znížiť z dôvodu: 
- pobyt v nemocnici prijímateľov sociálnej služby, 
- kúpeľná liečba prijímateľov sociálnej služby, 
- dovolenka prijímateľov sociálnej služby čoho následkom je zníženie aj celkových 
výdavkov zariadenia. 
Vo výdavkovej časti sú znížené mzdy a odvody do fondov z dôvodu práceneschopnosti 
zamestnancov a nečerpanie mzdy psychologičky, ktorej rodičovská dovolenka naďalej 
trvá a zvýšené výdavky na nemocenské dávky a odstupné pre 1 zamestnanca v zmysle  
§ 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce (zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav 
podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo 
ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, 
alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím 
príslušného orgánu verejného zdravotníctva), s ktorým organizácia rozviazala pracovný 
pomer. Presuny medzi položkami sú uvedené v tabuľkovej časti úpravy rozpočtu č. II. na 
rok 2015. 
 
Uznesenie č. 150/2015-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e  
II. úpravu rozpočtu za rok  2015  ZPS  Smaragd, Sládkovičova 30, Hurbanovo  podľa 
predloženého návrhu. 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: za             9  
                                                                                                                                  proti    0 

                         zdržal sa hlasovania   0 
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- Mestské zdravotné stredisko, Komárňanská 104, Hurbanovo 
        Položka 610 - mzdové prostriedky: navýšenie je z dôvodu úpravy tarifných platov 
zamestnancov zaradených do vyššieho platového stupňa ohľadom počtu rokov praxe a 
zamestnancovi sa na základe Zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov § 20 
ods.1 písm. c/ vyplatí odmena pri životnom jubileu 50 rokov veku vo výške jeho 
funkčného platu. 
Položka 620 – odvody do fondov: navýšenie súvisí s položkou 610-mzdové prostriedky. 
Položka 630 – prevádzkové náklady: znížili sa výdavky na všeobecný materiál a údržbu 
nebytových priestorov. 
 
Uznesenie č. 151/2015-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e  
I. zmenu  rozpočtu Mestského zdravotného strediska v Hurbanove za rok 2015 podľa 
predloženého návrhu. 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: za             9  
                                                                                                                                  proti    0 

                         zdržal sa hlasovania   0 
 
- Kultúrne stredisko Miklósa Konkoly – Thege Hurbanovo – Konkoly – Thege 
Miklós Művelődési Központ 
        II. úprava rozpočtu obsahuje presuny medzi položkami príjmov a položkami 
výdavkov. Položka príjmy z prenájmu sa znížila o 3 500 € z dôvodu , že dňom 31.5.2015 
bola ukončená nájomná zmluva s prenajímateľom baru pri Kultúrnom dome a do týchto 
priestorov bola presťahovaná Mestská knižnica. Chýbajúce príjmy z prenájmu sú 
nahradené príjmami z predaja služieb a tržbami z kultúrnych podujatí. 
Vo výdavkovej časti je presun medzi položkami odvody do fondov – 1000 € na položku 
tovary a služby. 
 
Uznesenie č. 152/2015-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e  
II. úpravu rozpočtu Kultúrneho strediska Miklósa Konkoly – Thege Hurbanovo – Konkoly 
– Thege Miklós Művelődési Központ podľa predloženého rozpisu. 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: za             9  
                                                                                                                                  proti    0 

                         zdržal sa hlasovania   0 
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- III. zmena rozpočtu mesta na rok 2015 
        Rozpočet mesta v programovej štruktúre na rok 2015 bol schválený 30. 10. 2014 
uznesením mestského zastupiteľstva č. 663/2014–MZ. Dňa 30. 4. 2015 bola schválená I. 
zmena rozpočtu uznesením č. 45/2015-MZ a druhá zmena rozpočtu bola schválená 30. 9. 
2015 uznesením č. 109/2015-MZ. 
Podstatou predloženého návrhu III. zmeny rozpočtu je úprava výšky dotácií na prenesené 
kompetencie, hlavne v oblasti školstva, kde sa upravovali financie v závislosti od počtu 
žiakov navštevujúcich základné školy v novom školskom roku. Okrem toho sa upravili aj 
výšky ostatných štátnych dotácií tak, aby rozpočtované hodnoty boli v súlade so 
skutočným výškami dotácií v roku 2015. Jednotlivé rozpočtové organizácie mesta 
zapracovali do svojich rozpočtov úpravu vlastných príjmov, ako aj prostriedky získané z 
rôznych grantov a projektov. Uvedené zmeny okrem príjmovej časti majú dopad aj na 
výdavkovú časť rozpočtu mesta, resp. organizácií mesta. 
Ďalej v príjmovej časti rozpočtu sú zapracované presuny medzi jednotlivými druhmi 
položiek v závislosti od reálnosti ich naplnenia. Predpokladá sa, že príjmy za separovaný 
odpad nedosiahnu rozpočtovanú hodnotu, ako ani príjem z prenájmu majetku, nakoľko 
príjem z krátkodobého nájmu je v tomto roku nižší ako je rozpočtovaná hodnota, resp. aká 
bola skutočnosť v roku 2014 a okrem toho je znížený aj príjem z prenájmu vodovodnej a 
kanalizačnej siete mesta, ktorú prenajíma MsVaK, s. r. o., Hurbanovo. 
Podstatnou zmenou v oblasti príjmov aj výdavkov je úprava položky týkajúcej sa dotácie 
na budovanie kanalizačnej siete mesta, resp. jeho použitia. K uvedenému zníženiu 
položiek treba pristúpiť z dôvodu, aby rozpočet obsahoval reálnu výšku financií na túto 
rozsiahlu investičnú akciu. Vyššie hodnoty boli plánované z dôvodu, že rozpočet na rok 
2015 bol zostavovaný už v októbri 2014, keď sa ešte nedalo predpokladať, že v danom 
roku v akej výške bude pripísaná žiadaná dotácia na bankový účet mesta. Pri tvorbe 
rozpočtu sa uvažovalo s tým, že značná časť dotácií bude pre mesto postúpená až v roku 
2015. Ale nakoľko žiadané finančné prostriedky boli mestu zaslané ešte koncom minulého 
roka, na tento rok už nezostalo toľko neuhradených faktúr, ako sa pôvodne predpokladalo. 
Vo výdavkovej časti rozpočtu sú navýšené prostriedky na zverejnenie/inzerciu odpredaja 
pozemkov v areáli priemyselného parku, zvýšené sú výdavky na odvody do fondov z 
dohody o vykonaní práce zastupujúcej matrikárky mesta, ďalej sú rozpočtované výdavky 
na nákup vriec na separáciu odpadu, výdavky v oblasti aktivačnej činnosti, ktoré sú 
následne preplácané cez úrad práce, výdavky na verejné osvetlenie, na údržbu 
nájomných bytov, ako aj na postupné započítanie rekonštrukcie budovy bývalej školy v 
mestskej časti Bohatá, v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva. 
Výdavková časť rozpočtu okrem vyššie uvedených skutočností obsahuje aj presuny medzi 
jednotlivými položkami, programami, resp. podprogramami. Podrobnejší rozpis 
navrhovaných zmien je v priloženej tabuľkovej časti rozpočtu. 
 
Pripomienky k III. zmene rozpočtu mali: Bc. Tomaščin, Ing. Hegyi, Ing. Gróf a Zoltán 
Ondrušek. 
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Uznesenie č. 153/2015-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e  
III. zmenu rozpočtu mesta na rok 2015 podľa predloženého návrhu. Celková rozpočtovaná 
výška príjmov aj výdavkov po zapracovaní všetkých úprav je: 9 596 347 €. 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: za             8  
                                                                                                                                  proti    0 

Ing. Hegyi           zdržal sa hlasovania   1 
 
 
K bodu 5  
Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 105 o určení výšky finančných prostriedkov na dieťa     
materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a školských zariadení      
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Materiál predložila Mgr. Valachová referentka školstva. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice.  
        VZN č. 105 – o určení výšky finančných prostriedkov na dieťa materskej školy, žiaka 
základnej umeleckej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Dodatok č. 2 - zmena § 3 spočíva v aktualizovaní výšky finančných prostriedkov určených 
na mzdy a prevádzku na jedno dieťa/žiaka. Pri úprave sa zohľadňujú kritériá v súlade so 
zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve stanovené pre 
jednotlivé školy a školské zariadenia : 
- forma organizácie výchovy, vzdelávania a stravovania 
- počet hodín vzdelávania poskytovaných deťom 
- počet detí/žiakov a počet zamestnancov šk. zariadenia 
- zaradenie zamestnancov do platových tried, skutočnosť, či zamestnanec poberá kreditový 
príplatok a jeho výšku, valorizácia platov zamestnancov. 
V súlade s uvedenými kritériami sú zostavené rozpočty jednotlivých zariadení, ktoré 
predstavujú východiskový materiál na stanovenie výšky finančných prostriedkov na mzdy 
a prevádzku na 1 dieťa/žiaka pri zohľadnení skutočného počtu detí/žiakov k 15. 9. 2015. 
 
V súvislosti s návrhom VZN neboli uplatnené žiadne pripomienky a námietky. 
 
Uznesenie č. 154/2015-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e 
Dodatok č. 2  k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 105 o určení výšky finančných 
prostriedkov na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta s účinnosťou od 1. januára 2016 podľa 
predloženého návrhu. 
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Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: za             9  
                                                                                                                                  proti    0 

                         zdržal sa hlasovania   0 
K bodu 6  
Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 106 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy  
a prevádzku na žiaka školy alebo školského zariadenia mimo zriaďovateľskej     
pôsobnosti mesta 
Materiál predložila Mgr. Valachová referentka školstva. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        VZN č. 106 – o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka 
školy alebo školského zariadenia mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dodatok č. 2 - 
zmena § 3 spočíva v aktualizovaní výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a 
prevádzku na jedného žiaka/klienta. Zohľadňuje sa počet žiakov/klientov k 15. 9. 2015 
predchádzajúceho kalendárneho roka. 
 
V súvislosti s návrhom VZN neboli uplatnené žiadne pripomienky a námietky. 
 
Uznesenie č. 155/2015-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e 
Dodatok č. 2. k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 106 o určení výšky finančných 
prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka školy alebo školského zariadenia mimo 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta s účinnosťou od 1. januára 2016 podľa predloženého 
návrhu. 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: za             9  
                                                                                                                                  proti    0 

                         zdržal sa hlasovania   0 
 

K bodu 7  
Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
Materiál predložil Mgr. Závodský, zástupca primátorky mesta. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
        V zmysle § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov Mgr. Závodský predkladá na schválenie návrh všeobecne záväzného nariadenia 
(ďalej len ako VZN) o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady. 
Návrh VZN bol spracovaný na základe prijatia nového zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. 
o odpadoch, ktorým sa zrušuje pôvodný zákon NR SR č. 223/2001 Z. z., ktorý zároveň 
mení a dopĺňa zákon NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 
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za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (§§ 77 až 
83). V návrhu VZN v porovnaní s pôvodným VZN, dochádza k zmene len v poplatku za 
drobné stavebné odpady, kde po novele zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. je v § 77 ods. 1 
uvedená povinnosť platiť nielen za komunálne odpady, ale aj za drobné stavebné odpady 
a následne v § 78 ods. 1 písm. c) je uvedená sadzba poplatku za drobné stavebné odpady 
bez škodlivín. 
Nakoľko zákon neobsahuje splnomocňovacie ustanovenie na základe, ktorého by sa 
miestny poplatok za drobné stavebné odpady mohol odpustiť resp. neplatiť, bolo potrebné 
doplniť VZN aj o tento poplatok, v opačnom prípade by bol určený na základe zákona (§ 
78 ods. 3). 
Účinnosť platenia poplatku za drobné stavebné odpady však nastáva až od 1. júla 2016.  
Čo sa týka poplatkov za komunálny odpad, tieto zostávajú nezmenené. Napriek tejto 
skutočnosti bolo spracovanie nového VZN potrebné vzhľadom na skutočnosť, že pôvodné 
VZN č. 57 bolo už 4x novelizované a tým pádom bolo pre našich obyvateľov 
neprehľadné. 
Prijatím nového VZN sa nielenže doplní zákonom daná povinnosť určiť poplatok za 
drobné stavebné odpady, ale taktiež sa všetky údaje a výšky poplatkov budú nachádzať v 
jednom predpise a nie v štyroch resp. piatich. 
V súvislosti s návrhom VZN neboli uplatnené žiadne pripomienky a námietky. 
 
Uznesenie č. 156/2015-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e  
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hurbanovo č. 114 / 2015 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: za             9  
                                                                                                                                  proti    0 

                            zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 8 
Návrh rozpočtu organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a Mesta Hurbanovo 
na roky 2016, 2017, 2018 
Materiál predložila Ing. Gogolová, hlavná účtovníčka MsÚ. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 

Predložený návrh rozpočtu mesta na roky 2016 až 2018 je vypracovaný v zmysle 
platných právnych predpisov. Záväzný je rozpočet na rok 2016, ktorý je vyrovnaný, 
v celkovej výške 4 990 706 €.  
Príjmovú  časť tvoria daňové a nedaňové príjmy mesta, ako aj štátne dotácie na 
financovanie prenesených kompetencií a iných aktivít realizovaných mestom. Do rozpočtu 
je zapracovaný aj príjem z podielových daní na tej úrovni, ako je uverejnený na 
internetovej stránke MF SR. 
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Vo výdavkovej časti  rozpočtu sú zahrnuté predovšetkým bežné výdavky na krytie 
základných úloh mesta.  

Výdavky investičného charakteru predstavujú výdavky na projektové dokumentácie, 
na spolufinancovanie projektov, na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov a pod. Ďalšie 
investičné aktivity bude možné do rozpočtu zapojiť cez použitie rezervného fondu, ktorý 
sa vyčísli po uzatvorení rozpočtového roka. 
Prílohu tohto materiálu tvorí rozpis rozpočtu podľa jednotlivých programov, 
podprogramov a prvkov (program mesta), ako aj rozpis rozpočtu na bežný, kapitálový a 
finančné operácie.  
Súčasťou programu mesta sú aj merateľné ukazovatele, ktoré predstavujú samostatný 
materiál v prílohe. 
Rozpočet mesta bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta na 
pripomienkovanie. Do dnešného dňa neboli doručené pripomienky k predloženému návrhu 
rozpočtu. 
 
- Základná škola, Nám. Konkolyho – Thege č. 2, Hurbanovo 
        Predložený návrh rozpočtu príjmov a výdavkov školy na rok 2016 zahŕňa potreby 
školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hurbanovo a bol 
vypracovaný pre funkčnú klasifikáciu 09. Návrh rozpočtu bežných výdavkov na rok 2016 
v členení podľa funkčnej klasifikácie, ekonomickej klasifikácie a podľa zdrojov 
financovania je uvedený v prílohe. Zohľadňuje najnutnejšie výdavky potrebné na plynulý 
chod školy a školských zariadení v členení na osobné a prevádzkové náklady. 
Obsahuje štátnu dotáciu, dotáciu na vzdelávacie poukazy, dotáciu pre žiakov zo SZP, 
ďalšiu štátnu dotáciu na učebnice a na školu v prírode, príspevok mesta na Deň učiteľov a 
vlastné prostriedky. Zohľadňuje úpravu výšky financií na prenesené kompetencie za 
podmienky, že zriaďovateľ dočasne zadržal 5 % z celkových finančných prostriedkov. 
Výška príspevku mesta pre ŠKD a Zariadenie školského stravovania vychádza z platných 
VZN mesta Hurbanovo. 
 
Uznesenie č. 157/2015-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e  
rozpočet Základnej školy Nám. Konkolyho - Thege č. 2  Hurbanovo na rok 2016 podľa 
predloženého návrhu, 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
rozpočty Základnej školy Nám. Konkolyho-Thege č. 2  Hurbanovo  na roky 2017 a  2018 
podľa predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: za             9  
                                                                                                                                  proti    0 

                            zdržal sa hlasovania   0 
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- Základná škola s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím jazykom 
maďarským - Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda, Ul. športová č. 7, Hurbanovo 
        Návrh rozpočtu na rok 2016 vychádza z upraveného rozpočtu na rok 2015 
s prihliadnutím na očakávanú skutočnosť dosiahnutých príjmov a čerpania výdavkov roku 
2015. Predložený návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2016 zahŕňa potreby školy a 
školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hurbanovo a bol vypracovaný pre 
funkčnú klasifikáciu 09. 
Prenesená kompetencia (ZŠ): 
V položke 610 – mzdy, platy – sú napočítané priznané platové náležitosti zamestnancov 
školy a školských zariadení v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických 
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. V návrhu je zohľadnená avizovaná valorizácia platov zamestnancov od 
1.1.2016. 
V položke 620 – poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní je napočítaný zákonný 
odvod z miezd. 
V položke 630 – tovary a služby navrhnutý rozpočet zohľadňuje najnutnejšie výdavky 
potrebné na plynulý chod školy a školských zariadení. Financovanie škôl a vytváranie 
podmienok na plnenie povinnej školskej dochádzky zabezpečuje štát formou normatívov v 
zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl 
a školských zariadení v znení neskorších predpisov. 
Rozpočet na rok 2016 obsahuje úpravu výšky financií na prenesené kompetencie. 
Originálne kompetencie (MŠ, ŠJ, ŠKD): 
Výška príspevku mesta pre MŠ, ŠKD a ŠJ vychádza z platných VZN Mesta Hurbanovo. 
V položke 610 – mzdy, platy – sú zohľadnené a napočítané finančné prostriedky na 
financovanie platov zamestnancov jednotlivých zariadení. V návrhu je zohľadnená 
avizovaná valorizácia platov zamestnancov od 1.1.2016. 
V položke 620 – poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní je napočítaný zákonný 
odvod z miezd. 
V položke 630 – tovary a služby navrhnutý rozpočet zohľadňuje najnutnejšie výdavky 
potrebné na plynulý chod školských zariadení. 
 
Uznesenie č. 158/2015-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e  
rozpočet na rok 2016 Základnej školy s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím 
jazykom maďarským - Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda, Ul. športová č.7, Hurbanovo 
podľa predloženého návrhu, 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
rozpočet na roky 2017 a 2018 Základnej školy s materskou školou Árpáda Fesztyho s 
vyučovacím jazykom maďarským - Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda, Ul. športová č.7, 
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Hurbanovo podľa predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: za             9  
                                                                                                                                  proti    0 

                            zdržal sa hlasovania   0 
 
- Základná umelecká škola, Komárňanská, Hurbanovo 
Rok 2015 je pre našu školu z pohľadu financovania náročný. Viacerí pedagogickí 
zamestnanci školy si zvyšovali svoju kvalifikáciu v rámci akreditovaných vzdelávaní už aj 
v minulosti, čo má okrem skvalitnenia vyučovania aj finančné dôsledky v podobe 
percentuálneho zvýšenia platu po získaní 30, resp. 60 kreditov za vzdelávania. V roku 
2015 si viacerí pedagogickí zamestnanci overili svoje pedagogické znalosti aj atestačnou 
skúškou, ktorej úspešné zvládnutie znamená aj postup do vyššej platovej triedy a tým aj 
navýšenie financií na platy. 
Zvýšenie pedagogickej kvalifikácie sa odzrkadľuje aj v kvalite vyučovania a 
dosahovaných výsledkoch našich žiakov. Okrem toho, že sa aktívne zapájame do 
kultúrnych podujatí organizovaných mestom Hurbanovo, zabezpečujeme program na 
Adventný koncert mesta, organizujeme letné tvorivé výtvarné sympóziá, naša školská 
galéria pravidelne organizuje výstavy detských prác, či profesionálnych výtvarníkov, naši 
žiaci získali aj viacero ocenení na súťažiach. Kitti Pinke z triedy p.uč. Baloghovej získala 
na regionálnej súťaži „Ki mit tud“ cenu obecenstva a Judit Uzsák z triedy Mgr.art. Heleny 
Becse Szaabó, ArtD. Získala mimoriadnu cenu poroty. Akoredónový súbor pod vedením 
p.uč. Venesovej reprezentoval okres Komárno na krajskej postupovej súťaži v komornej a 
symfonickej hudbe, Divertimento musicale 2014 a získal strieborné pásmo. Tereza 
Jaďuďová z triedy p. uč. Vaszilya získala na medzinárodnej klavírnej súťaži v Komárome 
zlaté pásmo. 
V okresnom kole výtvarnej súťaže Vesmír očami detí získali z našej školy ocenenie Kiara 
Szűcsová, Nikoleta Mészárosová, Vivien Kajanová a Viktória Bogáňová. 
V celoštátnom kole získala ocenenie Ivana Pastoreková. Žiačky Lea Ďuričeková, Tímea 
Paraizsová a Veronika Bognerová získali ocenenia v okresnom kole postupovej súťaže. 
Výtvarné spektrum a získali aj postup do krajského kola tejto súťaže, ktorú organizuje 
Národné osvetové centrum. Náš žiak Jakab András Gergely získal 1. miesto na výtvarnej 
súťaži "Krása ukrytá v rozprávkach" organizovanej pod záštitou indického veľvyslanca p. 
Param Jin Manna. 
Predložený návrh rozpočtu na rok 2016 obsahuje v oblasti tovarov a služieb (položky 
630) nevyhnutné výdavky na zabezpečenie plynulého chodu školy. Výdavky v mzdovej 
oblasti sú stanovené v súlade s platnou platovou inventúrou, pri zohľadnení 5 percentnej 
valorizácie platov v roku 2016, okrem toho je zohľadnené aj navýšenie mzdových 
prostriedkov z titulu zvýšenia kvalifikácie niektorých zamestnancov, ako aj odchodné pre 
1 zamestnankyňu. 
 
Uznesenie č. 159/2015-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
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s c h v a ľ u j e  
rozpočet Základnej umeleckej školy, Komárňanská 116, Hurbanovo na rok 2016 podľa 
predloženého návrhu, 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
rozpočet Základnej umeleckej školy Komárňanská 116, Hurbanovo na roky 2017, 2018 
podľa predloženého návrhu. 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: za             9  
                                                                                                                                  proti    0 

                            zdržal sa hlasovania   0 
 
 
- Materská škola, Nový diel č. 50, Hurbanovo 
        Mesto Hurbanovo je zriaďovateľom Materskej školy so sídlom Nový diel 50, 
Hurbanovo. Naša škola má jedno elokované pracovisko. 
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 dva rozpočty a to pre samotnú Materskú školu a zvlášť pre 
Školské stravovanie. 
V rámci plánovaného rozpočtu je nutné spomenúť že na príjmovej strane rozpočtu sú 
príjmy zo školného, z originálnych kompetencií na deti v predškolskom veku a dotácia z 
mesta z podielových daní. 
V oblasti nákladov sa položky delia na mzdové a odvodové prostriedky ( momentálny stav 
zamestnancov je 24 ) . 
V návrhu rozpočtu na rok 2016 sú navýšené mzdové a odvodové položky o sumu 5%. 
Pri mzdových prostriedkoch a súvisiacich odvodoch sme vychádzali z platnej platovej 
inventúry k 30.09.2015 a túto sumu sme navýšili o 4 % v zmysle Nariadenia vlády o 
úprave platových pomerov pedagogických i nepedagogických pracovníkov na rok 2016, 
kde má dôjsť k navýšeniu platov všetkých zamestnancov verejnej správy a o 1% z titulu 
úpravy platov zamestnancov za prehlbovanie si vedomostí a za získané kredity a s tým 
spojené navýšenie platových taríf v zmysle zákona. 
V rozpočte na rok 2016 je plánovaná oprava poškodenej kanalizácie odvádzajúcej splašky 
zo všetkých pavilónov MŠ a jej úhrada je vykrytá zo zdrojov mesta Hurbanovo, viď. 
Tabuľka. Príjmy položka Príspevok mesta na kanalizáciu vo výške 4.500,- € v zmysle 
predloženej predbežnej kalkulácie nákladov. 
 
Uznesenie č. 160/2015-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e  
rozpočet Materskej školy Nový diel 50, Hurbanovo, so sídlom na ulici Nový diel 50, 
Hurbanovo na rok 2016 podľa predloženého návrhu, 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
rozpočty Materskej školy Nový diel 50, Hurbanovo, so sídlom na ulici Nový diel 50, 



 
Zápisnica z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 

konaného dňa 10. 12. 2015 
- 20 - 

Hurbanovo na obdobie rokov 2017 a 2018 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 1. 6. 2008 ako rozpočtová 
organizácia s právnou subjektivitou. Predmetom činnosti je správa mestského majetku, 
prenájom nehnuteľnosti na zdravotné a iné účely, zabezpečenie služieb a činností pre 
nájomcov na základe uzatvorených nájomných zmlúv. 
Príjmy zdravotného strediska sú z prenájmu priestorov a z poplatkov a platieb za 
služby, napr. údržba, oprava drobného hmotného majetku, údržba a oprava budov, 
kúrenie, upratovanie, revízie. 
Výdavky mestského zdravotného strediska obsahujú najnutnejšie položky na udržanie 
chodu organizácie, šetrenie a úsporu vykazujeme na cestovných náhradách, školeniach, 
údržbe strojov a zariadení a pod. 
 
Uznesenie č. 161/2015-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e  
návrh rozpočtu Mestského zdravotného strediska na rok 2016 podľa predloženého návrhu, 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
návrh rozpočtu Mestského zdravotného strediska na rok 2017 a 2018 podľa predloženého 
návrhu. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: za             9  
                                                                                                                                  proti    0 

                            zdržal sa hlasovania   0 
 
 
- Zariadenie pre seniorov Smaragd, Sládkovičova 30, Hurbanovo 
Predpokladaná dotácia na bežné výdavky od MPSVaR SR 295 680,00 €. 
Predpokladané vlastné príjmy 245 000,00 €. 
S p o l u : 540 680,00 €. 
Bežné výdavky budú čerpané na zabezpečenie riadneho chodu zariadenia. 
Mzdové prostriedky a odvody sú zabezpečené na 36 zamestnancov + 2 (dvoch 
zamestnancov plánujeme prijať). Je potrebné zvýšiť počet odborných pracovníkov – 
sociálny pracovník a ergoterapeut, aby boli splnené litery zákona č. 448/2008 Z. z. o 
sociálnych službách, okrem toho dvaja zamestnanci zvyšovali kvalifikáciu v súlade s 
právnymi predpismi. 
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Finančné prostriedky budú použité na úhradu plynu, elektrickú energiu ,vodné - stočné, 
poštové služby, potraviny, všeobecné služby ako revízia a kontroly, všeobecný materiál 
ako kancelárske a čistiace potreby . 
Finančné prostriedky sú využité iba na zabezpečenie plynulého chodu zariadenia. 
 
Uznesenie č. 162/2015-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e  
rozpočet  ZPS  Smaragd, Sládkovičova 30, Hurbanovo  na  rok 2016 podľa predloženého 
návrhu, 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
rozpočet  ZPS  Smaragd, Sládkovičova 30, Hurbanovo  na  roky 2017 a 2018 podľa 
predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: za             9  
                                                                                                                                  proti    0 

                            zdržal sa hlasovania   0 
 
 
- Návrh rozpočtu mesta Hurbanovo na roky 2016, 2017 a 2018 
        V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mestá a obce majú 
zostavovať viacročný rozpočet, a to na tri roky za podmienky, že rozpočtované príjmy a 
výdavky na nasledujúci rok sú záväzné a rozpočty na ďalšie dva roky nie sú záväzné. 
Predložený návrh rozpočtu je vypracovaný v súlade s § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. na 
úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie. Ďalej pri 
tvorbe rozpočtu treba dodržiavať aj ustanovenia zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej 
zodpovednosti, kde v čl. 9 bod 1 sa píše: „Subjekty verejnej správy sú povinné zostavovať 
svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj 
schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného 
rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva 
rozpočtové roky.“ 
Rozpočet na roky 2016, 2017 a 2018 bol v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. 
O obecnom zriadení zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 24. 11. 
2015. Bol vypracovaný na základe skutočností známych v čase jeho tvorby. Výška 
príjmov z podielových daní ešte v tom čase nebola zverejnená na stránke Ministerstva 
financií SR, preto sa rozpočtovala predpokladaná hodnota. Na stránke MF SR boli 
zverejnené „Východiskové štatistické údaje a rozpočtované podiely obcí na výnose z dani 
z príjmu FO pre rok 2016“ dňa 30. 11. 2015. Nakoľko táto zverejnená suma je podstatne 
nižšia, ako bola stanovená pri zostavovaní rozpočtu, bolo treba pristúpiť ku kráteniu 
niektorých výdavkových položiek. Z uvedeného dôvodu bol návrh rozpočtu prepracovaný 
a na prerokovanie v mestskom zastupiteľstve sa predkladá už v upravenej forme. 
V príjmovej časti rozpočtu sú zahrnuté vlastné príjmy mesta (daňové aj nedaňové), ako aj 
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vlastné príjmy rozpočtových organizácií, predpokladané výšky dotácií na prenesené 
kompetencie a ďalšie aktivity mesta (dotácia na podporu zamestnávania, na aktivačnú 
činnosť, na terénnu sociálnu prácu a pod.). Výšky dotácií na prenesené kompetencie 
(predovšetkým v oblasti školstva) sa v priebehu I. polroka budú upravovať v súlade s 
písomnými usmerneniami od poskytovateľov financií. 
Vo výdavkovej časti rozpočtu sú zahrnuté predovšetkým bežné výdavky na krytie 
činnosti mestského úradu, mestskej polície, požiarnej ochrany, klubov dôchodcov, centra 
voľného času, matričnej činnosti, stavebného konania, činnosti materskej školy, 
základných škôl, zariadenia pre seniorov, zdravotného strediska, výdavky na verejné 
osvetlenie, na zber a likvidáciu odpadu, na údržbu budov a miestnych komunikácií, 
verejnej zelene, nebytových priestorov, výdavky investičného charakteru na projektové 
dokumentácie, na spolufinancovanie projektov, na majetkoprávne vysporiadanie 
pozemkov a pod. Výdavky v mzdovej oblasti sú stanovené v súlade s platnou platovou 
inventúrou na rok 2015 pri zohľadnení 4 % valorizácie tarifných platov v zmysle vyššej 
kolektívnej zmluve. Významnou zmenou v rozpočte na rok 2016 oproti minulým rokom 
je, že k 31. 12. 2015 sa ruší príspevková organizácia mesta – Kultúrne stredisko Miklósa 
Konkoly – Thege Hurbanovo – Konkoly – Thege Miklós Művelődési Központ a celé 
fungovanie, ako aj všetky práva a povinnosti prechádzajú na zriaďovateľa. Z hľadiska 
rozpočtu to znamená, že na rok 2016 a ďalšie, nie je rozpočtovaný príspevok pre túto 
organizáciu, ale do rozpočtu mesta sú zapracované priamo všetky príjmové a výdavkové 
položky týkajúce sa danej oblasti. 
V rámci finančných operácií príjmy predstavujú výšku prijatej splátky pôžičky, a 
výdavková oblasť obsahuje ročné splátky úverov, ktoré mesto prijalo v minulých rokoch 
na investičný rozvoj. 
Rozpočet mesta je zostavený ako vyrovnaný, zatiaľ bez použitia rezervného fondu. 
Uznesením mestského zastupiteľstva o použití rezervného fondu bude možné do rozpočtu 
začleniť ďalšie investičné aktivity v roku 2016. 
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Mesta Hurbanovo na rok 2016 
a k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2017 a 2018. 
Materiál predložil Ing. Cserge, hlavný kontrolór mesta. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
       Napriek tomu, že je návrh rozpočtu na rok 2016 rozpočtovaný ako vyrovnaný je 
potrebné uplatňovať v maximálnej miere úsporné opatrenia v každej oblasti rozpočtu 
mesta, ako aj v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta z dôvodu možného 
nenaplnenie príjmovej strany rozpočtu. 
Návrh rozpočtu na rok 2016 a rozpočtové roky 2017 a 2018 je spracovaný v súlade s 
príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými smernicami mesta 
Hurbanovo a zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.  
Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení 
výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov. 
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Ing. Cserge odporúča zabezpečiť finančnú disciplínu zo strany všetkých subjektov 
zapojených do rozpočtového procesu mesta. Udržanie rozpočtovej rovnováhy je potrebné 
z dôvodu, aby bola zabezpečená vyrovnanosť rozpočtu a tým zabezpečené rozpočtom 
plánované financovanie všetkých samosprávnych činností. 
Návrh rozpočtu bol zverejnený v meste obvyklým spôsobom ( internet, úradná tabuľa ) v 
zákonom stanovenej lehote, t. j. 15 dní pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve v 
súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov. Konštatuje, že spracovaný návrh rozpočtu mesta Hurbanovo na rok 2016 a 
rozpočtované roky 2017 a 2018 poskytuje poslaneckému zboru mestského zastupiteľstva 
základné údaje a informácie pre kvalifikované rozhodovanie. 
Predložený návrh rozpočtu na rok 2016 hlavný kontrolór mesta odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu v Hurbanove  s c h v á l i ť  a návrh rozpočtu na roky 2017 
a 2018 zobrať na vedomie. 
Otázky k návrhu rozpočtu mesta mali: Bc. Tomaščin, poslanec Ondrušek, Ing. Gróf, 
poslankyňa Žigová a Radošická. 
Komisia finančná, správa majetku mesta a verejnej súťaže pri MZ v Hurbanove  
doporučuje rozpočet mesta a jej organizácií na rok 2016 schváliť. 
Mgr. Peter Závodský pripomienkoval navrhnutú sumu v rozpočte na údržbu štadióna 
a navrhol zmenu v rozpočte týkajúcu sa prevádzky a údržby areálu futbalového štadióna. 
K uvedenej téme sa vyjadril aj prezident Mestského športového klubu, Zoltán Ondrušek. 
Pani primátorka žiadala hlasovať o schválení pripomienok Mgr. Závodského. 
Uznesenie č. 163/2015-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e   
v podprograme 10.3. položku 610 znížiť o 6 736 €, položku 620 znížiť o 2 354 €, položku 
630 znížiť o 22 190 € a o ich súčet, t. j. o 31 280 € sa zvýši v rámci podprogramu 10.1. 
položka 640 - dotácia pre MŠK na prevádzku a údržbu areálu futbalového štadióna. Ďalej 
v podprograme 10.3. položku 610 znížiť o 2 395 €, položku 620 znížiť o 834 €, položku 
630 znížiť o 990 € a o uvedené hodnoty sa zvýšia tie isté položky v rámci podprogramu 
14.1. 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: za             8  
                                                                                                                                  proti    0 
 Zoltán Ondrušek                                                  zdržal sa hlasovania   1 
 
Následne sa hlasovalo o rozpočte so schválenými pripomienkami podľa uznesenia č. 
163/2015-MZ. 
 
Uznesenie č. 164/2015-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
1.  s c h v a ľ u j e   
           a) rozpočet mesta na rok 2016 zostavený na úrovni hlavných kategórií ekonomickej 
klasifikácie podľa predloženého návrhu v členení na: 
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- bežné príjmy vo výške: 4 968 906 € 
- kapitálové príjmy vo výške: 20 000 € 
- príjmové finančné operácie vo výške: 1 800 € 
- bežné výdavky vo výške: 4 749 716 € 
- kapitálové výdavky vo výške:  30 010 € 
- výdavkové finančné operácie vo výške: 210 980 € 

           b) rozpočet výdavkov mesta na rok 2016 podľa programu mesta s nasledovnými 
pripomienkami: 
v podprograme 10.3. sa položka 610 zníži o 6 736 €, položka 620 sa zníži o 2 354 €, 
položka 630 sa zníži o 22 190 € a o ich súčet, t. j. o 31 280 € sa zvýši v rámci 
podprogramu 10.1. položka 640 - dotácia pre MŠK na prevádzku a údržbu areálu 
futbalového štadióna. Ďalej v podprograme 10.3. sa položka 610 zníži o 2 395 €, položka 
620 sa zníži o 834 €, položka 630 sa zníži o 990 € a o uvedené hodnoty sa zvýšia tie isté 
položky v rámci podprogramu 14.1. 
2.  b e r i e   n a   v e d o m i e 
rozpočet mesta Hurbanovo na roky 2017 a 2018 podľa predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: za             7  
                                                                                                                                  proti    0 

 Ing. Hegyi, RNDr.Hamranová                      zdržal sa hlasovania   2 
 
 
Uznesenie č. 165/2015-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
p o v e r u j e 
primátorku mesta vypracovaním dodatku k nájomnej zmluve o nájme nehnuteľnosti č. 
SPKL_151/2013 týkajúceho sa zmeny podmienok prevádzky a údržby areálu futbalového 
štadióna. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: za             9  
                                                                                                                                  proti    0 

                            zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 9  
Návrh na vyradenie majetku z majetku Mesta Hurbanovo 
Materiál predložila Ing. Rechtorisová, vedúca ekonomického oddelenia. Písomná správa 
tvorí prílohu zápisnice. 
          Predložený návrh je spracovaný na základe návrhov jednotlivých dielčich 
inventarizačných komisií a ich obsah je k nahliadnutiu na MsÚ Hurbanovo (majetok je 
uvádzaný v nadobúdacej hodnote). 
Návrh je spracovaný na základe návrhov jednotlivých dielčich inventarizačných komisií a 
ich obsah je k nahliadnutiu na mestskom úrade (majetok je uvádzaný v nadobúdacej 
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hodnote). Uvedený majetok je fyzicky alebo morálne zastaraný, nedá sa ďalej používať 
alebo je neopraviteľný, resp. oprava je nerentabilná. Dátum vyradenia: 31.12.2015. 
 
Uznesenie č. 166/2015-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í  
s vyradením majetku podľa predloženého návrhu, 
s ú h l a s í  
s odpredajom použiteľného majetku minimálne za  cenu 10 % z nadobúdacej, 
s ú h l a s í  
s likvidáciou neupotrebiteľného a nepredajného majetku, 
s ú h l a s í  
s odpísaním pohľadávok  v súlade s predloženým návrhom. 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: za             9  
                                                                                                                                  proti    0 

                            zdržal sa hlasovania   0 
 

K bodu 10 - Návrh VZN o vylepovaní volebných plagátov 
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Podľa § 16 zákona č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona 
č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších 
predpisov: 
„Obec, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice mestská časť, 
všeobecne záväzným nariadením vyhradí miesta a ustanoví podmienky na 
umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej 
kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho 
parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy 
obcí. Vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov.“ 
Nakoľko mesto Hurbanovo v súčasnosti nedisponuje všeobecne záväzným nariadením 
podľa zákona č. 181/2014 Z. z. v prílohe vám predkladám návrh Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Hurbanovo o vylepovaní volebných plagátov, na prijatie takého 
nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov na zasadnutí 
mestského zastupiteľstva. 
 
V súvislosti s návrhom VZN neboli uplatnené žiadne pripomienky a námietky. 
 
Uznesenie č. 167/2015-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
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s c h v a ľ u j e  
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hurbanovo o vylepovaní volebných plagátov. 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: za             6  
 Ondrušek                                                                                                                  proti    1 

 Žigová, Bc.Tomaščin                       zdržal sa hlasovania   2 
 
 
K bodu 11 
Protest prokurátora č. j. Pd 129/15/4401-3 zo dňa 23. 10. 2015, týkajúci sa VZN č. 93       
o verejnom poriadku 
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
          Dňa 30.10.2015 bol Mestu Hurbanovo doručený protest prokurátora sp. zn. Pd 
129/15/4401-3 zo dňa 23.10.2015, v ktorom prokurátor podal protest podľa § 22 odsek 1 
písm. a) bod 2. zákona o prokuratúre, kde okresný prokurátor podal protest proti 
Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Hurbanovo č. 93 o verejnom poriadku prijatého 
Mestským zastupiteľstvom v Hurbanove (ďalej len „VZN“) dňa 29.11.2012. 
Z dôvodov uvedených v proteste okresného prokurátora a vzhľadom na to, že tie časti 
VZN, ktoré nie sú v rozpore s právnymi predpismi vyššej právnej sily, nemožno 
samostatne aplikovať, okresný prokurátor považuje VZN za odporujúce zákonu, a preto 
uplatnil svoje oprávnenie vyplývajúce z ust. § 22 ods. 1 písm. al - bod 2. zákona č. 
153/2001 Z. z. o prokuratúre. 
S prihliadnutím na charakter zistených nedostatkov prokurátor podal podľa § 28 odsek 1) 
zákona o prokuratúre Mestskému zastupiteľstvu v Hurbanove upozornenie prokurátora a 
navrhuje : 
A) Mestskému zastupiteľstvu v Hurbanove 
1) prerokovať protest na zasadnutí mestského zastupiteľstva a prijať k nemu uznesenie, 
či mestské zastupiteľstvo protestu vyhovuje alebo nevyhovuje 
2) zrušiť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Hurbanovo č. 93 o verejnom poriadku 
prijatého Mestským zastupiteľstvom v Hurbanove dňa 29.11.2012. 
Uznesenie č. 168/2015-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
1.  b e r i e  n a  v e d o m i e 
protest Okresnej prokuratúry č. Pd 129/15/4401-3 zo dňa 23.10.2015, 
2.  v y h o v u j e  
protestu Okresnej prokuratúry č. Pd 129/15/4401-3 zo dňa 23.10.2015, 
3.  r u š í  
Všeobecne záväzne nariadenie Mesta Hurbanovo č. 93 o verejnom poriadku. 
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Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: za             9  
                                                                                                                                  proti    0 

                            zdržal sa hlasovania   0 
 
 
K bodu 12 
Prerokovanie platu primátorky mesta v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z. z.    
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 
v znení  neskorších predpisov 
Materiál predložila Ing. Kasášová, prednostka MsÚ. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Na ustanovujúcom 1. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, ktoré sa 
konalo dňa 12. 12. 2014, mestské zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 5/2014 - MZ plat 
primátorky mesta vo výške 1 929,00 €. 
V zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov (ďalej len 
zákon) patrí starostovi/primátorovi plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy 
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu 
Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 
zákona, t. j. 2,34, ktorý je určený podľa počtu obyvateľov obce/mesta. 
Priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve SR v roku 2014 
potvrdená Štatistickým úradom SR v marci 2015 bola stanovená vo výške 858,00 €. Na 
základe vyššie uvedeného patrí primátorke mesta od 1. 1. 2015 plat vo výške 2008,00 €. 
Plat primátorky mesta v zmysle § 4 ods. 2 zákona nemôže byť nižší ako je stanovené v § 
3 ods. 1 zákona. Mestské zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70 %. 
Predkladáme Vám na prerokovanie plat primátorky mesta Hurbanovo, nakoľko v zmysle § 
4 ods. 4 zákona je potrebné plat primátorky mesta opätovne raz ročne prerokovať. 
 
V rámci prehodnotenia platu primátorky mesta Komisia finančná, správa majetku mesta a  
verejnej súťaže pri MZ v Hurbanove doporučuje priznať zvýšenie základného platu o 
10%. 
Bc. Tomaščin s 10 % - ným navýšením nesúhlasil, odôvodnil to doteraz krátkym 
pôsobením vo funkcií primátorky. 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
z v y š u j e  
v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, zvyšuje základný plat 
primátorky mesta Mgr. Ildikó Basternákovej určený v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 
253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 
miest v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 10. 12. 2015 o 10 %. 
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Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:  
Ing.Hegyi, Ondrušek Z., Radošická za             3  
Bc.Tomaščin                                                                                                              proti    1 

Žigová,Mgr.Závodský,Ing.Gróf, RNDr.Hamranová, Pollák zdržal sa hlasovania   5 

Tento návrh na uznesenie poslancami MsZ nebol prijatý. 
 
Uznesenie č. 169/2015-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
p r e r o k o v a l o  
prerokovalo plat primátorky mesta Mgr. Ildikó Basternákovej v zmysle § 4 ods. 4 zákona 
č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 
miest v znení neskorších predpisov. 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: za             9  
                                                                                                                                  proti    0 

                            zdržal sa hlasovania   0 
 
 
Uznesenie č. 170/2015-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
k o n š t a t u j e ,  
že plat primátorky mesta Mgr. Ildikó Basternákovej zostáva nezmenený, vo výške 2008 €. 
 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: za             9  
                                                                                                                                  proti    0 

                            zdržal sa hlasovania   0 
 
 
K bodu 13 
Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove na rok 2016 
Materiál predložila Ing. Kasášová, prednostka MsÚ. Písomná správa tvorí prílohu    
zápisnice. 
10. zasadnutie MZ - dňa 18. 02. 2016 
11. zasadnutie MZ - dňa 28. 4. 2016 
12. zasadnutie MZ - dňa 16. 6. 2016 
Slávnostná akadémia pri príležitosti Hurbanovských kultúrnych dní – dňa 24. 06. 2016 
13. zasadnutie MZ - dňa 8. 09. 2016 
14. zasadnutie MZ - dňa 20. 10. 2016 
15. zasadnutie MZ – dňa 15. 12. 2016 
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V prípade potreby je možné zvolať neplánované zasadnutie na návrh primátorky mesta 
Mgr. Ildikó Basternákovej alebo poslancov mestského zastupiteľstva. 
V prípade nepredvídaných udalostí je možné termín zasadnutia posunúť podľa potreby. 
 
Poslanec Zoltán Ondrušek navrhol do plánu zasadnutí doplniť jedno mestské 
zastupiteľstvo na november. 
 
Uznesenie č. 171/2015-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove na rok 2016 podľa predloženého 
návrhu. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: za             6    

.                                                                                                                   proti    0 
Z.Ondrušek, Bc.Tomaščin, RNDr.Hamranová                       zdržal sa hlasovania   3 
 
 
K bodu 14 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Hurbanovo na I. polrok 2016 
Materiál predložil Ing. Cserge, hlavný kontrolór mesta. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016 Ing. Cserge predkladá podľa 
ustanovení § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov. 
A. Tematické kontroly: 
A.1. Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
za rok 2015 – overenie dodržiavania ustanovení príslušných všeobecne záväzných 
právnych predpisov pri zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr za tovary a služby na 
MÚ Hurbanovo. 
B. Pravidelné kontroly: 
B.1. Kontrola správnosti a oprávnenosti použitia finančných príspevkov poskytnutých 
z rozpočtu mesta v roku 2015. 
B.2. Kontrola prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou za 1. a 2. 
polrok 2015. 
C. Ostatné kontroly. 
C.1. Kontroly vykonané na základe uznesenia mestského zastupiteľstva mesta. 
C.2. Kontroly vykonané z vlastného podnetu hlavného kontrolóra na základe poznatkov 
získaných pri výkone kontrolnej činnosti. 
D. Stanoviská hlavného kontrolóra. 
D.1. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Hurbanovo za rok 2015. 
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Uznesenie č. 172/2015-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo na 1. polrok 2016 
s c h v a ľ u j e  
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo na 1. polrok 2016. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: za             9  
                                                                                                                                  proti    0 

                            zdržal sa hlasovania   0 
 
 
 
K bodu 15 – R ô z n e  
a) Správa o výsledku následnej fin. kontroly zameranej na vykonávanie predbežnej 
fin. kontroly odberateľských a dodávateľských faktúr, objednávok a zmlúv 
Materiál predložil Ing. Cserge, hlavný kontrolór mesta. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        V súlade s ust. § 18f ods. 1 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, podľa ktorého hlavný kontrolór obce predkladá správu o 
výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí, 
predkladám túto správu o výsledku kontroly MsZ v Hurbanove, ktoré bolo vykonané na 
základe plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2015 schváleného uznesením MsZ č. 
92/2015- MZ zo dňa 18. 06. 2015 
Predmetom následnej finančnej kontroly je: 
1. Následná finančná kontrola podľa § 11 písm.c) zákona č. 502/2001 Z. z. v  z.n.p., ktorou 
sa overuje vykonávanie predbežnej finančnej kontroly vybraných odberateľských a 
dodávateľských faktúr vystavených v 1. polroku 2015 na MsÚ v Hurbanove. 
2. Následná finančná kontrola podľa § 11 písm. c) zákona č. 502/2001 Z. z.  v  z.n.p., 
ktorou sa overuje vykonávanie predbežnej finančnej kontroly u vybraných objednávkach a 
zmluvách vystavených v 1. polroku 2015. 
Účel následnej finančnej kontroly: Overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a 
ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými aktmi riadenia. 
Odporúčania na riešenie zistených nedostatkov: 
Posilniť a skvalitniť kontrolnú činnosť na mestskom úrade. 
Neustále zvyšovať odbornú spôsobilosť zamestnancov vykonávajúcich PFK. 
Novelizovať „Vnútorný predpis na vykonávanie predbežnej finančnej kontroly“ 
v zmysle platnej legislatívy účinnej od 1. 1. 2016. 
Postupovať v zmysle platných právnych predpisov a vnútorných predpisov. 
 
Uznesenie č. 173/2015-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
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p r e r o k o v a l o  
Správu o následnej finančnej kontrole zameranej na vykonávanie predbežnej finančnej 
kontroly odberateľských a dodávateľských faktúr, objednávok a zmlúv. 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
Správu o následnej finančnej kontrole zameranej na vykonávanie predbežnej finančnej 
kontroly odberateľských a dodávateľských faktúr, objednávok a zmlúv. 

 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: za             9  
                                                                                                                                  proti    0 

                            zdržal sa hlasovania   0 
 
b) Súhlas s pridelením miestnosti – ZO Slovenský zväz včelárov Hurbanovo 
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 144/2015 - MZ zo dňa 29. 10. 
2015 bolo schválené zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo prenajať miestnosť o výmere 
29,80 m2, na 2. poschodí administratívnej budovy so súpisným číslom 1843, na parcele 
registra „C“ č. 147 – zastavaná plocha o výmere 212 m2, zapísaná na LV č. 2376, 
nachádzajúcej sa na adrese Nám. Dr. M. Thege Konkoly 3, Hurbanovo pre Základnú 
organizáciu Slovenský zväz včelárov Hurbanovo, zastúpenej tajomníkom Ondrejom 
Ambrušom podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona o majetku obcí. 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. 174/2015-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í  
s prenájmom miestnosti  o výmere 29,80 m2, na 2. poschodí administratívnej budovy so 
súpisným číslom 1843, na parcele registra „C“ č. 147 – zastavaná plocha o výmere 212 
m2, zapísaná na LV č. 2376, nachádzajúcej sa na adrese Nám. Dr. M. Thege Konkoly 3, 
Hurbanovo pre Základnú organizáciu Slovenský zväz včelárov Hurbanovo, zastúpenej 
tajomníkom Ondrejom Ambrušom podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona o majetku obcí.  
Cena nájmu sa stanovuje vo výške 1,00 €/ročne. Nájomná zmluva sa uzatvára na obdobie 
od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2020. Ostatné podmienky nájmu budú vymedzené v nájomnej 
zmluve. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: za             9  
                                                                                                                                  proti    0 

                            zdržal sa hlasovania   0 
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c) Súhlas s prenájmom nebytových priestorov – OZ DÚHÁČIK 
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 142/2015-MZ zo dňa 29. 10. 
2015 bolo schválené zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo prenajať poschodie budovy – 
Klub dôchodcov so súpisným číslom 241, na parcele registra „C“ č. 2604/2 – zastavaná 
plocha a nádvorie o celkovej výmere 199 m2, zapísaná na LV č. 2376, nachádzajúcej sa na 
ul. Komárňanská v Hurbanove pre OZ DÚHÁČIK, so sídlom Smreková 1, 947 01 
Hurbanovo, IČO: 42334772, zastúpené predsedníčkou Mgr. Tímeou Škulibovou za 
účelom napomáhania osobnostného rozvoja a tvorivého spôsobu života detí a mládeže 
podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona o majetku obcí. Zámer mesta bol zverejnený 
zákonným spôsobom na úradnej tabuli a webovej stránke mesta. Výmera prenajímaných 
priestorov je 114 m2. 
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. 175/2015-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í  
s prenájmom poschodia budovy – Klub dôchodcov so súpisným číslom 241, na parcele 
registra „C“ č. 2604/2 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 199 m2, zapísaná 
na LV č. 2376, nachádzajúcej sa na ul. Komárňanská v Hurbanove pre OZ DÚHÁČIK, so 
sídlom Smreková 1, 947 01 Hurbanovo, IČO: 42334772, zastúpené predsedníčkou Mgr. 
Tímeou Škulibovou za účelom napomáhania osobnostného rozvoja a tvorivého spôsobu 
života detí a mládeže podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona o majetku obcí. Výmera 
prenajímaných priestorov je 114 m2. Cena nájmu sa stanovuje vo výške 1,00 €/ročne. 
Nájomná zmluva sa uzatvára na obdobie od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2020. Ostatné 
podmienky nájmu budú vymedzené v nájomnej zmluve. 

 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: za             9  
                                                                                                                                  proti    0 

                            zdržal sa hlasovania   0 
 
 
d) Súhlas s odpredajom pozemkov – Starý orech, s.r.o. 
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 140/2015-MZ zo dňa 29. 10. 
2015 bolo schválené zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo odpredať pozemky v k. ú. 
Bohatá, zapísaných na LV č. 2869, a to: parcela registra „C“ č. 3861 – vinice o výmere 
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531 m2, parcela registra „C“ č. 3862 – vinice o výmere 1 536 m2, parcela registra „C“ č. 
3863 – vinice o výmere 839 m2, parcela registra „C“ č. 3864 – vinice o výmere 583 m2, 
parcela registra „C“ č. 3866 – vinice o výmere 368 m2, parcela registra „C“ č. 3867 – 
vinice o výmere 700 m2 do vlastníctva žiadateľa, spoločnosti STARÝ ORECH, s.r.o., so 
sídlom Novozámocká 157, 947 01 Hurbanovo, IČO: 36 564 869, zastúpenej konateľom 
Kim Sungjunom podľa § 9a, ods. 8. písm. e) zákona o majetku obcí za kúpnu cenu vo 
výške 2,60 €/m2, t.j. celkom: 11 848,20 €. 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. 176/2015-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í  
s odpredajom pozemkov v k .ú . Bohatá, zapísaných na LV č. 2869, a to: parcela registra 
„C“ č. 3861 – vinice o výmere 531 m2, parcela registra „C“ č. 3862 – vinice o výmere 1 
536 m2, parcela registra „C“ č. 3863 – vinice o výmere 839 m2, parcela registra „C“ č. 
3864 – vinice o výmere 583 m2, parcela registra „C“ č. 3866 – vinice o výmere 368 m2, 
parcela registra „C“ č. 3867 – vinice o výmere 700 m2 do výlučného vlastníctva žiadateľa, 
spoločnosti STARÝ ORECH, s.r.o., so sídlom Novozámocká 157, 947 01 Hurbanovo, 
IČO: 36 564 869, zastúpenej konateľom Kim Sungjunom za kúpnu cenu 2,60 €/m2, t. j. 
celkom: 11 848,20 € 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 9 poslancov hlasovalo: za             8  
                                                                                                                                  proti    0 

  Pollák                          zdržal sa hlasovania   1 
 
 
 
e) Odpredaj pozemku – Helena Brenčíková 
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Dňa 11. 11. 2015 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť pani Heleny Brenčíkovej, 
bytom Agátová 1514/6, 947 01 Hurbanovo ohľadom odpredaja pozemku vo vlastníctve 
Mesta Hurbanovo. Jedná sa o pozemok v k. ú. Hurbanovo, parcela registra „C“ č. 3085/2 – 
záhrady o výmere 211 m2, zapísaný na LV č. 2376. Predmetný pozemok sa nachádza na 
ulici Agátová a priamo susedí s pozemkom, na ktorom je umiestnená stavba rodinného 
domu so súpisným číslom 1514 vedený na LV č. 2152, ktorý je vo vlastníctve žiadateľky, 
pani Heleny Brenčíkovej. Pozemok je oplotený spolu s pozemkom, na ktorom sa nachádza 
stavba rodinného domu. 
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Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení v § 9a, odsek 8, písmeno e) 
pripúšťa majetok mesta odpredať bez verejnej súťaže alebo dobrovoľnej dražby 
v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 
Berúc do úvahy skutočnosť, že priamo susediace pozemky, parcela registra „C“ č. 3085/3 
– zastavané plochy a nádvoria o výmere 602 m2 a parcela registra „C“ č. 3085/2 – záhrady 
o výmere 211 m2 (žiadaný pozemok) boli spoločne využívané už desiatky rokov rodinou 
žiadateľky, bolo by netaktné, aby sa pozemok parcely registra „C“ č. 3085/2 – záhrady o 
výmere 211 m2 predal formou verejnej súťaže alebo dobrovoľnej dražby, resp. aby sa 
žiadateľovi pozemok ponúkol za trhovú cenu. 
        Vzhľadom na polohu, ako aj to, že parcelu registra „C“ č. 3085/2 - záhrady o výmere 
211 m2 dlhodobo užíva rodina žiadateľky s prístupom cez parcelu registra „C“ č. 3085/3 – 
zastavené plochy a nádvoria, ktorej vlastníčkou je pani Helena Brenčíková, je oplotený, a 
taktiež na jeho neveľkú výmeru, Mesto Hurbanovo navrhuje tento prípad riešiť v súlade s 
§ 9a, odsek 8, písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. 
 
Uznesenie č. 177/2015-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
k o n š t a t u j e  
že odpredaj pozemku v k. ú. Hurbanovo, parcely registra „C“ č. 3085/2 – záhrady o 
výmere 211 m2 do vlastníctva žiadateľky Heleny Brenčíkovej, bytom Agátová 1514/6, 
947 01 Hurbanovo za kúpnu cenu stanovenú v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s 
majetkom Mesta Hurbanovo, prílohy č. 3, vo výške 5,00 €/m2 je prípad hodný osobitného 
zreteľa. 
o d ô v o d ň u j e  
prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne:  
Pozemok, parcela registra „C“ č. 3085/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 602 m2 a 
parcela registra „C“ č. 3085/2 – záhrady o výmere 211 m2 (žiadaný pozemok) boli 
spoločne využívané už desiatky rokov rodinou žiadateľky. Vzhľadom na polohu, ako aj to, 
že  parcelu registra „C“ č. 3085/2  - záhrady o výmere 211 m2 (žiadaný pozemok) 
dlhodobo užíva rodina žiadateľky s prístupom cez parcelu registra „C“ č. 3085/3 – 
zastavené plochy a nádvoria, ktorej vlastníčkou je pani Helena Brenčíková, je oplotený, a 
taktiež na jeho neveľkú výmeru, možnosť samostatného využitia predmetného pozemku 
na iné účely nie je reálna. 
s c h v a ľ u j e  
zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo odpredať nehnuteľnosť v k. ú. Hurbanovo 
evidovanú v katastri nehnuteľností na LV č. 2376, pozemok parcely registra „C“ č. 3085/2 
– záhrady o výmere 211 m2 v zmysle § 9a, odsek 8, písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v platnom znení do vlastníctva žiadateľky, Heleny Brenčíkovej, bytom 
Agátová 1514/6,    947 01 Hurbanovo za kúpnu cenu stanovenú v zmysle Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo, prílohy č. 3, vo výške 5,00 
€/m2, cena celkom: 1 055,00 €. 
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Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: za             9  
                                                                                                                                  proti    0 

                            zdržal sa hlasovania   0 
 
Bc. Tomaščin a Ing. Hegyi žiadajú ďalšie dva materiály odročiť a prerokovať na ďalšom 
mestskom zastupiteľstve: Výstavba 20 b. j. a Prenájom pozemkov – Stavomal Slov., spol. 
s r.o.   Primátorka mesta žiadala hlasovať o odročení dvoch materiálov. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo: za             6  
                                                                                                                                  proti    0 

Ondrušek, Ing.Gróf                        zdržal sa hlasovania   2 
 
Pri hlasovaní neprítomný bol Mgr. Závodský.  
 
 
f) Zmluva o budúcej zmluve o zabezpečení o zabezpečení systému združeného 
nakladania s odpadmi z obalov 
Materiál predložil Mgr. Hulko, vedúci odd. regionálneho rozvoja. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
        Od 1. januára 2016 nadobúda účinnosť nový zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z..  
V zmysle § 81 ods. 7 uvedeného zákona je obec povinná zabezpečiť triedenie a 
vykonávanie zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy a sklo najmenej v 
rozsahu vyplývajúcom z požiadaviek ustanovených na triedený zber komunálnych 
odpadov. Ďalej umožniť organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, na jej náklady, 
zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená 
zodpovednosť výrobcov a to na základe zmluvy s ňou. 
Na základe viacerých rokovaní, Vám doporučujeme schváliť uzatvorenie Zmluvy o 
zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov so spoločnosťou 
NATUR-PACK, a. s. Bratislava. Spoločnosť NATUR-PACK , a. s. bola založená v roku 
2006 ako oprávnená organizácia založená povinnými osobami v súlade so zákonom č. 
119/2010 Z. z. o obaloch. Trhový podiel spoločnosti všetkých oprávnených organizácií 
podľa počtu klientov predstavuje 58 %. So spoločnosťou NATURPACK cez našu n. o. 
PASKO už aj v súčasnosti spolupracujeme. 
Na základe uvedených skutočností Vás žiadame o odsúhlasenia uzatvorenia Zmluvy o 
budúcej zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov. 
 
Uznesenie č. 178/2015-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í  
s uzatvorením Zmluvy o budúcej zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s 
odpadmi z obalov so spoločnosťou NATUR-PACK, a. s. Bratislava, Ružová dolina 6. 
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Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: za             9  
                                                                                                                                  proti    0 

                            zdržal sa hlasovania   0 
 
g) Zmena Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo –    
    Športový objekt 
Materiál predložil Mgr. Hulko, vedúci odd. regionálneho rozvoja. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
        Mesto Hurbanovo navrhuje zmenu Prílohy č. 1 Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom Mesta Hurbanovo z dôvodu úspory nákladov na energie. 
Navrhujeme preto určenie časového obdobia využívania priestorov slúžiacich na 
pohostinské služby nachádzajúcich sa v areáli športového štadióna na ul. Športová č. 9, 
Hurbanovo, a to na dobu 8 mesiacov v roku od marca do októbra. 
 
Uznesenie č. 179/2015-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í  
so zmenou Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Hurbanovo nasledovne:   
H) Športový objekt, Športová 9 (priestory určené na pohostinské služby) na dobu 8 
mesiacov v roku a to od 1. marca do 31. októbra. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: za             9  
                                                                                                                                  proti    0 

                            zdržal sa hlasovania   0 
 
h) Žiadosť o odkúpenie pozemku – Adela Blatnická, Hurbanovo 
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Adela Blatnická, bytom ul. Pribetská č. 46, 947 01 Hurbanovo (ďalej len „nájomca“) 
v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 337/2012-MZ zo dňa 14. 12. 
2012 užíva mestskú nehnuteľnosť vo výmere 18 m2 pri križovatke ulíc Novozámocká a 
Fialková, ako pozemok pod prenosným predajným stánkom. 
Nájomca podal dňa 04. 12. 2015 „Žiadosť o odkúpenie pozemku“. Ide o pozemok na 
ktorý je uzatvorená NÁJOMNÁ ZMLUVA o prenájme pozemku na dočasné užívanie č. 
NEH 214/2012 a ktorý tvorí predmet nájomnej zmluvy medzi Mestom Hurbanovo a 
nájomcom. Svoju žiadosť odôvodňuje tým, že „predajný stánok si vyžaduje novú údržbu, 
v prípade predaja nehnuteľnosti by vložila nájomníčka svoje finančné prostriedky na 
zveľadenie vlastného majetku“. 
Nájomná cena bola určená na základe Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 
Hurbanovo, a to podľa prílohy č. 1, ods. 2, písm. a) vo výške 8,30 €/m2 na rok, t. j. celkom 
149,40 €. 
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V prípade súhlasu Mestského zastupiteľstva v Hurbanove je potrebné vypracovať 
geometrický plán na oddelenie parciel. Kúpna cena by bola určená podľa Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Hurbanovo vo výške 22 €/m2 t. j. celkovo 
396 €, čo nezodpovedá ani cene za nájom pozemku za tri kalendárne roky. Komplexný 
materiál môže byť predložený pred Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove ako prípad 
vhodného osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí až po 
vypracovaní geometrického plánu na oddelenie parciel. 
 
Uznesenie č. 180/2015-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í  
s vypracovaním geometrického plánu na oddelenie parciel pre pozemok ktorý tvorí 
predmet nájmu Nájomnej zmluvy o prenájme pozemku na dočasné užívanie č. NEH 
214/2012 medzi Mestom Hurbanovo a nájomcom Adela Blatnická, bytom ul. Pribetská č. 
46, 947 01 Hurbanovo. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:  
Bc.Tomaščin, Žigová, Mgr.Závodský, Ing.Gróf, Pollák za             5  
Ing.Hegyi, Ondrušek, Radošická                                                                              proti    3 

RNDr.Hamranová                        zdržal sa hlasovania   1 
 
 
i) Ponuka na odkúpenie stavby „Výkupňa zeleniny a ovocia“ s pozemkom 
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Na základe uznesenia členskej schôdze konanej dňa 28. 11. 2015 bola doručená na 
Mesto Hurbanovo ponuka od ZO Slovenského zväzu záhradkárov Vék na predaj výkupne 
zeleniny a ovocia s pozemkom z majetku ZO SSZ 9-49 Vék zapísanej na LV č. 3870, 
p. č. 5171/2 o výmere 899 m2, stavba súp. č. 3851 na parcele č. 5171/2. 
Uznesenie z členskej schôdze Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov Vék 
konanej dňa 28.11.2015 „Členská schôdza súhlasí s predajom výkupne zeleniny a ovocia s 
pozemkom z majetku ZO SSZ 9-49 Vék zapísanej na LV č. 3870, p. č. 5171/2 o výmere 
899 m2, stavba súp. č. 3851 na parcele č. 5171/2 pre Mesto Hurbanovo za nasledovných 
podmienok: 
a) kúpna zmluva sa uzatvorí do 30.06.2016. 
b) na predmete kúpy bude vykonaná rekonštrukcia v záujme jeho ďalšieho využitia na 
kultúrno - spoločenské účely predovšetkým pre potreby obyvateľov mestskej časti 
Hurbanovo - Vék. 
c) ZO SZZ Vék prispeje na realizáciu rekonštrukcie nehnuteľnosti prostriedkami 
získanými z predaja po splnení svojich daňových a odvodových povinností a to v pomere 
30% na príprave a 70% na vlastnej realizácie rekonštrukcie.“ 
Stavba – „Výkupňa zeleniny a ovocia“ stojí na pozemku parc. č. 5171/2 sa nachádza  
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v mestskej časti Vék a je k nej prístup cez pozemok parc. č. 5171/1. Tento pozemok podľa 
LV č. 605 je vo vlastníctve Poľnohospodárskeho podielnického družstva Hurbanovo, 
so sídlom: ul. Komárňanská č. 91, 947 01 Hurbanovo a je zaťažená exekučnými príkazmi 
od siedmich exekútorov a od Daňového úradu Hurbanovo. 
V prípade odkúpenia stavby „Výkupňa zeleniny a ovocia“ spolu s pozemkom zo strany 
Mesto Hurbanovo a následnej prestavby pre kultúrno – spoločenské účely je nutné 
zabezpečiť vecné bremeno na prístup k pozemku parc. č. 5171/2 a k stavbe so súp.č. 
3851 alebo odkúpenie časti pozemku o výmere cca. 100 m2. Obidve alternatívy vyžadujú 
súhlas vlastníka, siedmich exekútorov a daňového úradu. 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í  
1) s kúpou pozemku parc.č. 5171/2 vedenej na Správe katastra Komárno vo vlastníctve 
Slovenský zväz záhradkárov - Základná organizácia 9 - 49 VÉK, Vék 46, 947 01 
Hurbanovo, na LV č. 3870 ako „Ostatné plochy“ vo výmere 899 m2, 
s ú h l a s í  
2) s kúpou stavby vedenej na Správe katastra Komárno vo vlastníctve Slovenský zväz 
záhradkárov - Základná organizácia 9 - 49 VÉK, Vék 46, 947 01 Hurbanovo, na LV č. 
3870 ako „Výkupňa zeleniny a ovocia“ so súp. č. 3851 za kúpnu cenu 17 500,- €, 
s ú h l a s í  
3) kúpna cena bola určená podľa znaleckého posudku súdneho znalca Ing. Ľudovíta 
Göbölösa č. 58/2015 vo veci „Stanovenia všeobecnej hodnoty stavby Sklad, súp. č. 3851 
na pozemku parc. č. 5171/2 v. k. ú. Hurbanovo pre účel prevodu vlastníctva“. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:  
                                                                                                       za             0  
 Ing.Hegyi, Radošická, Z.Ondrušek, Mgr.Závodský, Ing.Gróf,                                proti    7 
Pollák, RNDr.Hamranová                                                                                                                         

Bc.Tomaščin, Žigová                       zdržal sa hlasovania   2 
 
Tento návrh na uznesenie poslancami MsZ nebol prijatý. 
j) Súhlas o povolenie úpravy verejného priestranstva – C.E.G. invest, spol. s.r.o. 
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
          Mestu Hurbanovo bola doručená žiadosť od spoločnosti C. E. G. invest, spol. s.r.o., 
so sídlom: Komárňanská 236/158, Hurbanovo 947 01, IČO: 44 131 356 ohľadom vydania 
súhlasu/povolenia mesta s úpravou verejného priestranstva pri vstupe do areálu 
spoločnosti na adrese ul. Chotínska č. 110/22. Spoločnosť na vlastné náklady by pôvodný 
nerovný a rozkopaný zemitý povrch vyrovnali a pokryli bezúdržbovým štrkovým 
kamením – makadámom na ploche 200 m2 a následne využili ako parkovacie plochy pre 
osobné autá pre zamestnancov a návštevníkov spoločnosti. 
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Cena za prenájom pozemkov slúžiacich ako parkovacie plochy sa stanovuje na Základe 
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo, príloha č. 1, bod 2., 
písmeno a3) vo výške 0,50 €/m2 za rok. 
 
Uznesenie č. 181/2015-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í  
s úpravami verejného priestranstva pri vstupe do areálu spoločnosti C.E.G. invest, spol. 
s.r.o., so sídlom: Komárňanská 236/158 Hurbanovo 947 01, IČO: 44 131 356, ul. 
Chotínska č. 110/22 v k. ú. Hurbanovo, parcela registra „E“ č. 908/1 - ostatná plocha na 
ploche 200 m2, a užívania za cenu vo výške 0,50 €/m2 za rok. 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: za             9  
                                                                                                                                  proti    0 

                            zdržal sa hlasovania   0 
 
k) Súhlas na povolenie úpravy verejného priestranstva – DS Smith Slovakia s.r.o. 
Materiál predložil Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
           Mestu Hurbanovo bola doručená žiadosť od spoločnosti DS Smith Slovakia s. r. o., 
so sídlom: Dolné Hony 21/435, Ntra 949 01, IČO: 36 360 ohľadom vydania 
súhlasu/povolenia mesta s úpravou verejného priestranstva pri vstupe do areálu 
spoločnosti v priemyselnom parku Hurbanovo – Bohatá. Spoločnosť na vlastné náklady 
by pôvodný nerovný a rozkopaný zemitý povrch vyrovnali a pokryli bezúdržbovým 
štrkovým kamením – makadámom na ploche 250 m2 a následne využili ako parkovacie 
plochy pre osobné autá pre zamestnancov a návštevníkov spoločnosti. 
Cena za prenájom pozemkov slúžiacich ako parkovacie plochy sa stanovuje na Základe 
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo, príloha č. 1, bod 2., 
písmeno a 3) vo výške 0,50 €/m2 za rok. 
 
Uznesenie č. 182/2015-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í  
s úpravami verejného priestranstva pri vstupe do areálu spoločnosti DS Smith Slovakia 
s.r.o., so sídlom: Dolné Hony 21/435, Nitra 949 01, IČO: 36 360 902 v priemyselnom 
parku Hurbanovo – Bohatá, v k. ú. Bohatá, parcela registra „C“ č. 3564 - ostatná plocha na 
ploche 250m2, a užívania za cenu vo výške 0,50 €/m2 za rok. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: za             9  
                                                                                                                                  proti    0 

                            zdržal sa hlasovania   0 
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l) Dohoda o spolupráci pre rozvoj futbalu v regiónoch 
Materiál predložil Mgr. Hulko, vedúci odd. regionálneho rozvoja. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
          Vedenie MŠK Hurbanovo má záujem skvalitniť a zvýšiť úroveň futbalu v meste 
Hurbanovo. Za týmto účelom boli rokovania s úspešným futbalovým klubom FK DAC 
1904 Dunajská Streda. Predmetný klub je ochotný pomôcť pri logistickom zabezpečení 
chodu MŠK, je ochotné spolupracovať pri organizovaní a riadení tréningového procesu 
a vyškoliť našich trénerov. 
Na základe uvedených skutočností Vás žiadam o odsúhlasenie Dohody o spolupráci pre 
rozvoj futbalu v regiónoch medzi Mestom Hurbanovo, MŠK Hurbanovo a FK DAC 1904 
Dunajská Streda. 
 
Uznesenie č. 183/2015-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e  
dohodu o spolupráci pre rozvoj futbalu v regiónoch medzi Mestom Hurbanovo, MŠK 
Hurbanovo a FK DAC 1904 Dunajská Streda. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: za             8  
                                                                                                                                  proti    0 

Z. Ondrušek           zdržal sa hlasovania   1 
 
 
K bodu 16 – D i s k u s i a  

 V rámci diskusie poslanec Bc. Tomaščin  vyjadril poďakovanie pani primátorke za 
ústretovosť voči návrhu Komisie športu a mládeže pri MZ Hurbanovo ohľadom ocenení 
úspešných osôb v športe za rok 2015.  
Prosil zvážiť ako potencionálny zdroj príjmu zapracovať  do VZN mesta bod 
o ubytovacích poplatkoch. 
Primátorka mesta Mgr. Ildikó Basternáková na záver zasadnutia podala informáciu o 
kultúrnych a spoločenských podujatiach, ktoré sa uskutočnia v mesiaci december na území 
mesta a novoročnom koncerte. Všetkých obyvateľov na tieto akcie srdečne pozvala. 
Informácie o týchto podujatiach sú zverejnené na webovej stránke mesta v kultúrnom 
kalendári. 
 

K bodu 17 – Z á v e r  
Nakoľko  program  rokovania  mestského zastupiteľstva  bol vyčerpaný, primátorka 

mesta Mgr. Ildikó Basternáková sa poďakovala prítomným za spoluprácu a popriala 
všetkým požehnané vianočné sviatky, do nového roka veľa zdravia, šťastia, pohody a 
zároveň ukončila 9. zasadnutie mestského zastupiteľstva. 
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Ing. Adriana   K a s á š o v á                                Mgr. Ildikó  B a s t e r n á k o v á                                        
         prednostka úradu                                                           primátorka mesta    
 
 
 
 
 
Overovatelia:     RNDr. Mária  H a m r a n o v á 
 
                            Ing. Zoltán   H e g y i 
 
 
 
 


