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Z á p i s n i c a 

 

z  30.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,  

ktoré sa konalo dňa 25. 10. 2018 

 

Rokovanie  30.  zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v  Hurbanove zahájila  Mgr.  

Ildikó Basternák, primátorka  mesta za účasti 10 poslancov (prezenčná listina je prílohou 

tejto zápisnice).  

Neprítomní poslanci:  Peter Ondrusek a Zoltán Pollák. 

 

Ďalší prítomní: Ing. Adriana Kasášová, prednostka MsÚ  

Ing. Margita Rechtorisová, vedúca ekonomického odd. MsÚ 

Ing. Edita Gogolová, hlavná účtovníčka ekonomického odd. MsÚ 

Ing. Zoltán Veres, vedúci správneho oddelenia MsÚ 

Mgr. Katarína Valachová, referentka oddelenia školstva MsÚ 

Mgr. Renáta Šuláková, riaditeľka ZPS Smaragd Hurbanovo 

Jozef Daráž, náčelník Mestskej polície Hurbanovo 

 

Primátorka mesta Mgr. Ildikó Basternák predložila návrh programu rokovania.  
 

  1. Zahájenie, schválenie pracovných komisií a zapisovateľky 

  2. Interpelácia 

  3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 

  4. Návrh zmeny rozpočtu organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hurbanovo a  

      III. zmena rozpočtu Mesta Hurbanovo na rok 2018 

  5. Návrh Dodatku č. 5 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. 5 k VZN č. 106 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy   

      a prevádzku na žiaka školy alebo školského zariadenia mimo zriaďovateľskej     

      pôsobnosti mesta 

  7. Prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta Hurbanovo pre spoločenské,   

      športové organizácie a cirkvi pôsobiace na území mesta na rok 2019 

  8. Návrh rozpočtu Mesta Hurbanovo a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na   

      roky 2019, 2020 a 2021 

  9. Návrh na vyradenie majetku z majetku Mesta Hurbanovo 

10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo na I. polrok 2019 

11. Rôzne 

12. Diskusia 

13. Záver 
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Program rokovania 30. zasadnutia mestského zastupiteľstva  konaného dňa 25. 10. 2018 

bol poslancami mestského zastupiteľstva jednohlasne schválený. 

 

Mgr. Ildikó Basternák, primátorka mesta predložila návrh na zloženie  pracovných  

komisií a určila zapisovateľku a overovateľov zápisnice nasledovne: 

Návrhová komisia:       Georgína   R a d o š i c k á 

                  Zoltán  O n d r u š e k 

        Ing. Mikuláš  G r ó f  

 

Mandátová komisia:      Anna  Ž i g o v á                                                                                                                      

                                                                        Mgr. Peter Z á v o d s k ý                                                  

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

                                                                         

Zapisovateľka:                                          Silvia   F e j e s o v á 

 

Overovatelia:      Anna  Ž i g o v á                     

                                   Ing. Zoltán  H e g y i  

 

Navrhnuté zloženie pracovných komisií bolo poslancami mestského zastupiteľstva 

schválené. 

 

Pred bodom rokovania „Interpelácia“  Mgr. Ildikó Basternák, primátorka mesta v krátkosti 

informovala prítomných o riešení nelegálnych stavieb na území Mesta Hurbanovo 

a o riešení petície obyvateľov ulice Kvetná. 

Následne prečítala odpovede  na interpelácie z  predchádzajúceho zasadnutia mestského 

zastupiteľstva, na ktoré bol odpovedané písomne. 

- Zachovanie predajne Orange v Hurbanove - odpoveď: 

Po opätovnej analýze a zvážení všetkých údajov o predajni, Peter Dobos manažér 

oddelenia Orange Slovensko potvrdil rozhodnutie o ukončení poskytovania služieb 

predajného miesta Orange v Hurbanove. Zákazníkom Mesta Hurbanovo je od 15.9.2018 

k dispozícii najbližšia prevádzka v Nových Zámkoch, ktorá im bude poskytovať všetky 

služby, na ktoré boli zvyknutí. Zároveň pripomenul, že sa neustále vylepšujú online 

predajné a informačné kanály, ktoré dnes umožnia väčšinu úkonov absolvovať pohodlne 

z domu.  

- Dotácia štátu na stravu žiakov MŠ a ZŠ: 

Na interpeláciu  týkajúcu sa  zabezpečenia likvidácie prípadného väčšieho objemu 

odpadov z obedov v školách a MŠ v prípade, ak bude v budúcom roku štát prispievať na 

obedy žiakov bolo odpovedané, že Mesto Hurbanovo je v zmluvnom vzťahu s firmou 

zabezpečujúcou uvedený druh služby. Situáciu by bolo možné riešiť úpravou podmienok 

zmluvy. Prehodnotenie režijných nákladov Mesto Hurbanovo predpokladá až v novom 

roku, keď bude poznať prvé dopady hlavne na počet stravníkov, nakoľko by nebolo reálne 
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počítať s každým žiakom ako stravníkom. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím 

návykom dieťaťa sa podľa návrhu poskytuje za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo 

výchovno – vzdelávacej činnosti, vyučovania a odobralo stravu.  

Kým zákon nie je schválený Mesto Hurbanovo nemá k dispozícii základné fakty na 

prehodnotenie nákladov stravovania v základných školách. 

- Oprava verejného osvetlenia v okolí stánku PNS a Cukrárne Adria bola vykonaná.  

- Čistenie Ibolyása na ulici Imeľskej (odstránenie náletov) bolo vykonané  a bude ešte 

dokončené v súlade s dohodou so správcom kanálu. Na čistení sa bude spolupodieľať aj 

mesto.  

- Križovatka ul. Vodná – Rybárska: Na základe miestnej obhliadky Mesto Hurbanovo je 

toho názoru, že križovatka Vodná – Rybárska je dostatočne viditeľná pri dodržaní 

pravidiel cestnej premávky (pravidlo pravej ruky). Mesto doporučuje, aby sa dotyční 

obyvatelia obrátili na mestský úrad a spoločne sa prehodnotí opodstatnenie osadenia 

dopravného zrkadla. 

 

K bodu 2 -  I n t e r p e l á c i a  

        V rámci interpelácie sa Ing. Gróf  pýtal na využiteľnosť parku pri Hvezdárni, 

doporučil areál parku využívať v budúcnosti na organizovanie rôznych podujatí. 

Primátorka mesta, Mgr. Basternák odpovedala, že park je chránený, je vo vlastníctve 

Slovenskej ústrednej hvezdárne Hurbanovo.  

Poslankyňa Radošická dodala, že po dohode s riaditeľom hvezdárne, pri dodržaní 

určitých podmienok,  umožnil pre ZO Csemadok trikrát do roka zorganizovať podujatie. 

Ďalej Ing. Gróf porosil počas Sviatkov všetkých svätých zabezpečiť zvýšenú kontrolnú 

činnosť mestskej polície v okolí cintorínov. 

Poslanec Zoltán Ondrušek upozornil na zvyšky betónovej sute v zelenom páse po 

ukončení stavebných prác chodníka  na ulici Komárňanskej medzi ulicami 1. mája a Nová. 

- Po rozhovore s Mgr. Deme, riaditeľom základnej školy s materskou školou Árpáda 

Fesztyho s VJM, prosil na ulicu Športová osadiť smetné koše. 

- K blížiacim sa Sviatkom všetkých svätých prosil zabezpečiť na cintorínoch prístup 

a osadenie informačných tabúľ k toaletám. 

Mgr. Závodský tlmočil podnet obyvateľov ohľadne porušovania verejného poriadku na 

železničnej stanici v Hurbanove, nakoľko pri večerných vlakoch dochádza k rôznym 

situáciám súvisiacim s porušovaním verejného poriadku. Obyvatelia majú vážnu obavu 

o svoju bezpečnosť. Žiada zabezpečiť výkon služby mestskej polície pri večerných 

spojoch a to formou pešej obhliadky priamo na nástupišti. 

Ďalej sa pýtal na splnenie úloh uznesenia č. 349/2017-MZ zo 17. zasadnutia mestského 

zastupiteľstva - „Dohovor primátorov a starostov v oblasti klímy a energetiky“. 

- Konštatoval, že vystavenie objednávky na búracie práce „Nadstavba ZŠ s MŠ Árpáda 

Fesztyho s VJM nebolo v súlade s podpisom zmluvy.  

Pani primátorka, Mgr. Basternák prisľúbila, že odpoveď bude dodaná písomne. 

RNDr. Hamranová prosila naplánovať častejší vývoz smetí z okolia cintorínov. 

Poslanec Zoltán Ondrušek navrhol vyviesť smetné nádoby na cintoríny na separovanie 

skla a plastov. 
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- Pýtal sa na možnosť vybudovania napojenia mestského kamerového systému priamo 

v areáli a čakárni železničnej stanice, doporučil rokovať s vedením železníc o možnosti 

napojenia sa kamerového systému na mestskú políciu. 

Jozef Daráž, náčelník MsP odpovedal, že priestor je v kompetencii železničnej polície, 

treba vyžiadať súhlas. 

Ing. Gróf upozornil na neslušné správanie neprispôsobivých občanov počas svadby pri 

Steiner kaštieli, ktorí rušili svadobných hostí. V čase sobášov v týchto priestoroch poprosil 

zabezpečiť kontrolu zo strany mestskej polície. 

Ing. Lovász prosil zvýšenú kontrolnú činnosť mestskej polície v skorých ranných 

hodinách v okolí železničnej stanice. 

- Prosil informovať občanov o otváracích hodinách jesennej prevádzky mestskej 

kompostárne. Pani primátorka dodala, že otváracie hodiny mestskej kompostárne sú 

zverejnené na webovej stránke mesta. 

Pani poslankyňa Radošická sa ospravedlnila a z rodinných dôvodov opustila 

miestnosť. 

Anna Žigová, zástupkyňa primátorky mesta žiadala prerokovať správnosť realizácie 

stavebných prác úpravy chodníkov, nakoľko na istom úseku nebol vybúraný pôvodný 

podklad. 

Ing. Hegyi dodal, že bola vypracovaná projektová dokumentácia, z ktorej je  zrejmé, ako 

treba stavebné práce vykonať a zabezpečiť správnosť vykonania stavebných prác je 

úlohou stavebného dozoru. 

 

K bodu 3 

Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 

       Na 29. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, konaného dňa 14. júna 2018 

boli prijaté uznesenia od čísla 589 do 619/2018 - MZ. Ukladaciu časť malo uznesenie č. 

604/2018 – MZ.  V uznesení Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove     

u k l a d á  

1. Dielčim inventarizačným komisiám:   

a) spracovať návrhy na vyradenie majetku mesta a odovzdať ich najneskôr do 30. 09. 2018 

ústrednej inventarizačnej komisii,  

b) vykonať riadnu ročnú inventarizáciu majetku k 31. 12. 2018 v súlade so zákonom o 

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

2019;  

2. Ústrednej inventarizačnej komisii:  Predložiť mestskému zastupiteľstvu správu o ročnej 

inventarizácii vykonanej k 31. 12. 2018 v rámci záverečného účtu mesta. 

Tento materiál je v štádiu riešenia.  

 

K bodu 4 

Návrh zmeny rozpočtu organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hurbanovo a  

III. zmena rozpočtu Mesta Hurbanovo na rok 2018 

a) Žiadosť o zakúpenie služobného motorového vozidla pre MsP Hurbanovo 
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Materiál predkladal Jozef Daráž, náčelník Mestskej polície Hurbanovo. Písomná správa 

tvorí prílohu zápisnice.  

        V súlade s článkom III. bod 4) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta 

Hurbanovo, Mestská polícia žiada mestské zastupiteľstvo o schválenie možnosti 

zakúpenia nového služobného motorového vozidla (ďalej len SMV) pre MsP Hurbanovo, 

nakoľko súčasné motorové vozidlá Kia Sportage (rok výroby 2007, najazdených viac ako 

360 000 km) a Dácia Duster (rok výroby 2012, najazdených viac ako 230 000 km), ktoré 

sú zaradené do nepretržitého výkonu služby, už nie sú v dobrom technickom stave, sú 

značne opotrebované a vyžadujú veľmi častý servis, ktorý je finančne náročný.  

Zakúpenie nového služobného motorového vozidla je nevyhnutné z dôvodu, aby sa dala 

spoľahlivo zabezpečiť nepretržitá prevádzka, aby sa hliadka bezpečne a urýchlene vedela 

presúvať, pretože katastrálne územie mesta je veľké a urýchlené presuny sú potrebné 

každodenne, nakoľko veľmi často sa stáva, že medzi jednotlivými presunmi sú aj niekoľko 

kilometrové vzdialenosti. Po zakúpení nového služobného motorového vozidla by servis 

klesol na minimum aspoň na štyri až päť rokov, nakoľko by bolo vozidlo v záruke a tým 

pádom by sa znížili výdavky na údržbu vozidiel, ako aj výdavky na pohonné hmoty.  

MsP Hurbanovo po zakúpení nového služobného motorového vozidla by navrhlo na 

vyradenie zo súčasných služobných motorových vozidiel to vozidlo, ktoré má najhorší 

technický stav a tým pádom by ostalo zo starých vozidiel len jedno, ako náhradné, ktoré 

by sa podľa potreby tiež využívalo na zabezpečenie plynulého chodu prevádzky MsP 

Hurbanovo. 

 

Otázky na pána náčelníka mal Bc. Tomaščin, RNDr. Hamranová a Mgr. Závodský.  

Ing. Hegyi mal pripomienku k pripravenému materiálu. 

 

Uznesenie č. 620/2018-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s ú h l a s í 

so zakúpením nového služobného motorového vozidla pre Mestskú políciu Hurbanovo. 

 

Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                   za                                 7                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

Ing. Hegyi                                                                                   zdržal sa hlasovania   1 

 

b) Európske zoskupenie územnej spolupráce Pons Danubii s r.o. – Žiadosť o účelovú 

dotáciu 

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

tvorí prílohu zápisnice. 

        Dňa 18.10.2018 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť o účelovú dotáciu na 

spoluúčasť na projektoch INsiGHTS, SWARE a KOMBI, od EZÚS Pons Danubii s 

ručením obmedzeným, na základe ktorej Mesto Hurbanovo predkladá mestskému 

zastupiteľstvu nasledovný materiál na prerokovanie:  
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Valné zhromaždenie Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Pons Danubii s ručením 

obmedzeným, dňa 22.05.2018 schválilo uznesenie č. 2018/10 b/:  

„Valné zhromaždenie sa obracia na členské mestá so žiadosťou, aby samosprávy týchto 

miest poskytli pre EZÚS Pons Danubii jednorázový rozpočtový príspevok v hodnote 

celoročného členského poplatku mesta za účelom zachovania a finančného zabezpečenia 

realizácie projektov a prevádzkyschopnosti EZÚS.“  

        Ustanovenie zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy § 7 ods. (1) bod f) umožňuje uhrádzať z rozpočtu obce výdavky vyplývajúce z 

medzinárodnej spolupráce obce, ako aj § 7 ods. (2) jedná o poskytnutí dotácie právnickým 

osobám, ktorých zakladateľom je obec, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom 

záujme alebo v prospech rozvoja územia obce. Členský príspevok Mesta Hurbanovo 

predstavuje 3 886,50 EUR.  

 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva bol prítomný riaditeľ spol. EZÚS Pons Danubii pán 

Zoltán Bara, ktorý v krátkosti informoval prítomných o žiadosti účelovej dotácie. 

Otázky na pána riaditeľa mal Mgr. Závodský. Zároveň predložil poslanecký návrh, ktorý 

žiadal doplniť do návrhu uznesenia nasledovne: 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s c h v a ľ u j e 

jednorázový rozpočtový príspevok v hodnote celoročného členského poplatku mesta za 

účelom zachovania a finančného zabezpečenia realizácie projektov a prevádzkyschopnosti 

EZÚS Pons Danubii vo výške 3 886,50 €, s podmienkou, že takto urobia aj všetky 

členské mestá. 

Mgr. Basternák, primátorka mesta poprosila poslancov hlasovať o návrh Mgr. 

Závodského. 

 

Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                   za                                 7                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

Ing. Gróf                                                                                    zdržal sa hlasovania   1 

 

Uznesenie č. 621/2018-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s c h v a ľ u j e 

jednorázový rozpočtový príspevok v hodnote celoročného členského poplatku mesta za 

účelom zachovania a finančného zabezpečenia realizácie projektov a prevádzkyschopnosti 

EZÚS Pons Danubii vo výške 3 886,50 € s podmienkou, že takto urobia aj všetky členské 

mestá. 

 

Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                   za                                 7                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

Ing. Gróf                                                                                    zdržal sa hlasovania   1 
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c) Návrh III. zmeny rozpočtu mesta Hurbanovo na rok 2018  

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

správa tvorí prílohu zápisnice. 
 Predložený návrh III. zmeny rozpočtu obsahuje predovšetkým úpravy na základe 

priznaných dotácií a grantov na rôzne projekty realizované mestom a na prenesené 
kompetencie. 

Vzhľadom k tomu, že ešte Okresný úrad Nitra - Odbor školstva neoznámil obciam 

upravenú výšku štátnej dotácie na základe počtu žiakov k 15.-temu septembru, v rozpočte 

mesta, ako aj v materiáloch za jednotlivé školy sú len predpokladané hodnoty na príjmovej 

aj na výdavkovej strane rozpočtu. 
Ďalej predložený návrh obsahuje úpravu výšky vlastných príjmov v jednotlivých  

organizáciách, výdavky na spolufinancovanie úspešných projektov,  výdavky na údržbu 
nehnuteľností a na ďalšie aktivity mesta. 

  Do rozpočtu sú zahrnuté získané dotácie na II. etapu rekonštrukčných prác na 

budove požiarnej zbrojnice a na rozšírenie kamerového systému na území mesta, ako aj 

presun financií na spolufinancovanie týchto projektov.   

    Po zapracovaní všetkých zmien rozpočet zostane naďalej vyrovnaný, pričom celková 

výška rozpočtovaných príjmov aj výdavkov bude vo výške 7 097 950 €. 

 

Anna Žigová, zástupkyňa primátorky mesta prosila navýšiť položku – údržba budov 

o 10 000 € kvôli oprave a renovácie mestských nájomných bytov na ul. Šáradskej. 

 

Uznesenie č. 622/2018-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s c h v a ľ u j e  

III. zmenu rozpočtu mesta na rok 2018 podľa predloženého návrhu. Celková výška 

rozpočtovaných príjmov aj výdavkov po zapracovaní všetkých úprav je: 7 097 950 €. 

 

Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                   za                                 8                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

d) Návrh na III. zmenu rozpočtu MŠ a ŠJ pri MŠ Hurbanovo  

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

Hurbanovo. Organizácia má dva úseky a zároveň aj rozpočet je rozdelený na dve časti, a 

to pre samotnú Materskú školu a pre Školské stravovanie. III. zmena rozpočtu Materskej 

školy Hurbanovo sa dotýka presunu prijatých preddavkov za stravné z rozpočtovej 

položky 220 na rozpočtovú položku 450. Rozpočet na rok 2018 pre ŠJ pri MŠ Hurbanovo 

je ovplyvnený zmenou metodiky účtovania príjmov za stravné od rodičov stravníkov v ŠJ, 

kde od roku 2018 sa tieto prostriedky nepovažujú za mimorozpočtové, ale vstupujú do 
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rozpočtu ŠJ pri MŠ Hurbanovo. Nakoľko však na začiatku roka boli na 

mimorozpočtových účtoch zostatky na vybranom stravnom od zákonných zástupcov detí, 

bolo nutné pristúpiť k presunu týchto zdrojov na správnu rozpočtovú položku tak, aby 

neovplyvňovala skutočnú výšku vlastných príjmov za stravné v danom rozpočtovom roku 

2018. 

 

Uznesenie č. 623/2018-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s c h v a ľ u j e  

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

Hurbanovo na rok 2018 podľa predloženého návrhu. 

 

Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                   za                                 8                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

e) Návrh na III. zmenu rozpočtu ZPS SMARAGD Hurbanovo 

        V príjmovej časti rozpočtu - sa znížil príjem z dotácie od MPSVaR SR. V zmysle 

Zmluvy o poskytnutí dotácie, reg. č. 1195/2018-M_ORF, čl. 6 ods. 6.15 bod b) je 

zariadenie sociálnych služieb povinné vrátiť poskytovateľovi dotácie nevyčerpanú 

finančnú čiastku z dôvodu neobsadenia miesta v zariadení viac ako 30 dní nasledujúcich 

po sebe, z dôvodu neprítomnosti klienta v zariadení (hospitalizácia klienta v počte dní 

neprítomnosti 59).  

Vo výdavkovej časti - sa znížili výdavky na tovary a služby, - zvýšili sa výdavky na bežné 

transféry. V dôsledku zníženia príjmov a zvýšenia výdavkov na bežné transféry, je nutné 

pristúpiť k zníženiu výdavkov na materiálno-technické zabezpečenie zariadenia. Úpravu 

rozpočtu v oblasti bežných transférov je potrebné vykonať z dôvodu čerpania 

nemocenského počas pracovnej neschopnosti zamestnancov, čo je dôvodom navýšenia 

finančných prostriedkov na položke 640. Číselné vyjadrenie navrhovaných zmien je 

uvedené v tabuľkovej časti III. úpravy rozpočtu na rok 2018. 

 

Uznesenie č. 624/2018-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s c h v a ľ u j e  

III. úpravu rozpočtu na rok  2018  ZPS  Smaragd, Sládkovičova 30, Hurbanovo  podľa 

predloženého návrhu. 

 

Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                   za                                 8                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
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f) Návrh na III. zmenu rozpočtu Základnej školy, Nám. Konkolyho – Thege č. 2, 

Hurbanovo       

        Návrh III. zmeny rozpočtu školy na rok 2018 obsahuje zvýšenie rozpočtu o 60 942 €, 

ktoré pozostáva zo:  

- zvýšenia odchodného v príjmovej časti o 10 785 €,  

- zvýšenia dotácie na lyžiarsky zájazd a školu v prírode o 650 € podľa vyúčtovanej 

skutočnosti,  

- zvýšenia o 139 € z dotácie na učebnice,  

- zvýšenia o 590 € z ročného zúčtovania poistného zo zdravotných poisťovní,  

- zvýšenia vzdelávacích poukazov o 882 €,  

- zvýšenia o 13 326 € na projekt „Možnosti má každý žiak iné“, poskytnuté Ministerstvom 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom Európskeho 

sociálneho fondu. Ďalej toto zvýšenie rozpočtu pozostáva z odhadov skutočností ku koncu 

roka, nakoľko pri príprave zmeny rozpočtu ešte neboli známe:  

- zvýšenie normatívnych prostriedkov o 25 000 €,  

- zvýšenie dotácie z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny o 3 000 €,  

- zvýšenie vlastných príjmov o 6 020 €,  

- zvýšenie o 550 € z dotácie na SZP (deti zo sociálne znevýhodneného prostredia).  

V školskom klube detí je zvýšenie rozpočtu o 1 585 €, a to:  

- zvýšenie o 85 € z ročného zúčtovania poistného zo zdravotných poisťovní,  

- zvýšenie vlastných príjmov o 1 500 € na základe odhadu skutočnosti ku koncu roka.  

V oblasti školského stravovania je zvýšenie rozpočtu o 17 285 €. Toto zvýšenie pozostáva 

z doplnenia rozpočtu o finančné prostriedky z minulých rokov vo výške 9 285 € a odhadu 

skutočnosti nárastu vlastných príjmov určených na potraviny a režijné náklady o 8 000 €. 

Podrobný rozpis úpravy rozpočtu je v tabuľkovej časti. 

 

Uznesenie č. 625/2018-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 2018 

podľa predloženého návrhu. 

 

Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                   za                                 8                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

g) Návrh na III. zmenu rozpočtu Základnej školy s materskou školou Árpáda 

Fesztyho s VJM – Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda, Športová 7, Hurbanovo 

        Zriaďovateľom škôl sa zo štátneho rozpočtu poskytujú normatívne finančné 

prostriedky v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných 

škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Rozpočet školy je upravený na 

základe počtu žiakov k 15. septembru daného roka. Z dôvodu zvýšenia počtu žiakov v 

školskom roku 2018/2019 sa predpokladá aj vyšší normatívny príspevok, ktorý je 
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zapracovaný do predloženého návrhu III. zmeny rozpočtu.  

Priznaná dotácia pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia je vyššia o 1 000 €, 

ako bolo pôvodne rozpočtované. Vlastný príjem základnej školy je zvýšený o 2 500 €, 

ktorý pozostáva z preplatku ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2017 a z 

príjmu za zber papiera. Rozpočet MŠ je zvýšený o 2 016 €, ktorý tvorí zvýšená štátna 

dotácia pre deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (500 €), 

vlastný príjem MŠ – zvýšenie o 316 € a preplatok z ročného zúčtovania zdravotného 

poistenia vo výške 1 200 €. V rámci ŠKD sú príjmy zvýšené o 2 040 €, a to v dôsledku 

vyšších príjmov v danej oblasti a z preplatku ročného zúčtovania zdravotného poistenia za 

rok 2017. Rozpočet ŠJ je zvýšený o 10 900 €: režijné náklady na stravné a stravovanie v 

školskej jedálni sú zvýšené o 8 200 € podľa očakávanej skutočnosti k 31. 12. 2018 a 

vlastný príjem ŠJ o 2 700 €, čo predstavuje preplatok ročného zúčtovania zdravotného 

poistenia za rok 2017. Ostatné zmeny sa týkajú presunov medzi položkami rozpočtovej 

klasifikácie. Podrobný rozpis úpravy je uvedený v prílohe. 

 

Uznesenie č. 626/2018-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 2018 podľa predloženého návrhu. 

 

Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                   za                                 8                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

K bodu 5 

Návrh Dodatku č. 5 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 predkladala Mgr. Valachová, referentka oddelenia školstva. Písomná správa tvorí 

prílohu zápisnice. 

Dodatok č. 5 - 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 
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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 15.9.2018. 

K návrhu VZN neboli uplatnené žiadne pripomienky a námietky. 

 

Uznesenie č. 627/2018-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s c h v a ľ u j e 

Dodatok č. 5 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 2019 podľa 

predloženého návrhu. 

 

Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                   za                                 7                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

Žigová                                                                                        zdržal sa hlasovania   1 

 

K bodu 6 

Návrh  Dodatku č.  5  k  VZN č. 106 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy   

a prevádzku na žiaka školy alebo školského zariadenia mimo zriaďovateľskej    

pôsobnosti mesta 

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

prílohu zápisnice. 

        Dodatok č. 5 - zmena § 3 spočíva v aktualizovaní výšky finančných prostriedkov 

určených na mzdy a prevádzku na jedného žiaka/klienta. Zohľadňuje sa počet 

žiakov/klientov k 15. 9.  predchádzajúceho kalendárneho roka. 

K návrhu VZN neboli uplatnené žiadne pripomienky a námietky. 

  

Uznesenie č. 628/2018-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s c h v a ľ u j e 

Dodatok č. 5 k VZN č. 106 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 

na žiaka školy alebo školského zariadenia mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. 

 

Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                   za                                 8                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

Poslankyňa Radošická sa vrátila na zasadnutie mestského zastupiteľstva. 

 

K bodu 7 

Prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta Hurbanovo pre 

spoločenské, športové organizácie a cirkvi pôsobiace na území mesta na rok 2019 
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Materiál predkladala Ing. Rechtorisová, vedúca ekonomického oddelenia. Písomná správa 

tvorí prílohu zápisnice. 

        Platné VZN č. 129 upravuje podmienky a postup poskytovania dotácií z rozpočtu 

Mesta Hurbanovo. V súlade s uvedeným VZN mali možnosť právnické osoby, ktorých 

zriaďovateľom a zakladateľom nie je mesto, ako aj fyzické osoby – podnikatelia, požiadať 

o dotáciu z rozpočtu Mesta Hurbanovo na rok 2019 v termíne do 30. 09. 2018 na 

predpísanom tlačive.  

K problematike podávania žiadostí o dotáciu na rok 2019 bolo opätovne zverejnené 

usmernenie na webovej stránke mesta s kontaktnými údajmi zodpovedných osôb na MsÚ, 

pre prípad potreby ďalších informácií.  

V určenom termíne a forme, bolo Mestu Hurbanovo doručených 24 žiadostí o dotáciu na 

rok 2019, v štyroch oblastiach činnosti: šport, kultúra, cirkvi a iná oblasť, v sumárnej 

hodnote 92 800,00 EUR, vrátane dotácií na prevádzkové náklady, o ktoré požiadalo 7 

subjektov v celkovej hodnote 40 190,00 EUR.  

        Doporučenia účelu použitia a výšky dotácií jednotlivým žiadateľom predkladá vo 

svojom návrhu na schválenie mestskému zastupiteľstvu Komisia športu a spolupráce s 

mládežou ako aj Komisia kultúry a historických pamiatok.  

 

Uznesenie č. 629/2018-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s ú h l a s í 

s prerozdelením finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta Hurbanovo pre športové, 

spoločenské organizácie mesta a cirkvi na rok 2019 podľa návrhu Komisie športu a 

mládeže pri MZ v Hurbanove  a  Komisie kultúry a historických pamiatok pri MZ v 

Hurbanove: Prerozdelenie dotácií pre športové, spoločenské organizácie mesta a cirkvi na 

rok 2019 sa schvaľuje nasledovne:   

 

Názov organizácie:                                                                             Dotácia celkom EUR  

MŠK Hurbanovo – mládež                                                                              45 500,00 

Vzpieračský oddiel  Strojár Hurbanovo                                                             1 850,00  

Klub športového karate                                                                                         900,00  

Hokejový a Inline hokejový klub Hurbanovo Papagays                                       300,00  

Klub vzpierania a silového trojboja                                                                   1 300,00  

OZ priatelia koní a westernu Hurbanovo - Bohatá                                            1 300,00  

Lukostrelecké združenie Zlatý jeleň Hurbanovo                                               1 630,00 

DANCE 4 YOU                                                                                                    500,00 

Športový klub Fit-Kid ping pong klub Hurbanovo                                               500,00  

Dobrovoľný hasičský zbor                                                                                    900,00 

Poľovnícke združenie Hurbanovo                                                                         400,00  

Spolu oblasť športu                                                                                        55 080,00   

OZ Feszty Galéria, Hurbanovo                                                                             500,00  

ZO CSEMADOK v Hurbanove                                                                         2 440,00  

OZ Bellő                                                                                                             1 400,00  
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OZ ARTCENTRUM                                                                                             650,00  

OZ DÚHÁČIK                                                                                                   1 100,00  

Spolu oblasť kultúry                                                                                        6 090,00 

OZ  Veselá Labka                                                                                                810,00 

Slovenský rybársky zväz - MO Hurbanovo                                                        900,00  

Poľovnícke združenie Bohatá                                                                             400,00 

Poľovnícke združenie Zelený Háj                                                                       480,00  

Spolu iná oblasť / činnosť                                                                              2 590,00 

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Hurbanovo                                                    2 000,00 

Reformovaná  kresťanská cirkev - farský úrad Hurbanovo                              1 000,00  

Bratská jednota baptistov - DEPO klub                                                            1 330,00 

Evanjelický  cirkevný zbor Nesvady - filiálka Hu / Bohatá                                 600,00  

Spolu cirkvi                                                                                                      4 930,00  

Celkom dotácie z rozpočtu mesta  na rok 2019                                          68 690,00  

 

Konkrétny účel použitia priznanej dotácie a jeho finančné krytie sa stanoví v súlade s 

návrhom Komisie športu a mládeže pri MZ v Hurbanove  a  Komisie kultúry a 

historických pamiatok pri MZ v Hurbanove. 

 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 8                                                                             

Ing. Gróf                                                                                    proti              1                                    

                                                                                                 zdržal sa hlasovania   0 

 

K bodu 8 

Návrh rozpočtu Mesta Hurbanovo a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

na roky 2019, 2020 a 2021 

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

správa tvorí prílohu zápisnice. 

Návrh rozpočtu mesta je zostavený v zmysle platných právnych predpisov na 3 

rozpočtové roky, pričom rozpočet na rok 2019 je záväzný, ale na ďalšie roky už nie. 

Predložený návrh bol v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení 

zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 9. 10. 2018. Do dnešného dňa 

neboli na mestský úrad doručené pripomienky k predloženému návrhu. 

Rozpočet mesta na rok 2019 bol vypracovaný na základe skutočností známych 

v čase jeho tvorby, pričom sa brali do úvahy skutočné hodnoty za rok 2018 a  potreby 

v roku 2019.  
V rámci výdavkovej časti sú uvedené nevyhnutné výdavky na zabezpečenie 

všetkých činností mesta. Výška jednotlivých položiek v oblasti tovarov a služieb je 
stanovená približne na úrovni roka 2018, v mzdovej oblasti je zohľadnená valorizácia 
platov v predpokladanej výške, nakoľko sa mení celý systém zatriedenia zamestnancov do 
platových tried a stupňov. Skutočná výška financií bude jasná až po úprave platov 
v januári 2019.  

Významné navýšenie predstavujú výdavky na  dotácie z rozpočtu mesta pre základné 

školy na spolufinancovanie, resp. prefinancovanie schválených projektov v oblasti 
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vzdelávania žiakov, ako aj dotácia pre Zariadenie pre seniorov Smaragd na 

spolufinancovanie činnosti zariadenia.  

V oblasti investičného rozvoja sú financie vyčlenené okrem realizácie projektov aj na  

vypracovanie projektových dokumentácií, na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov a 

spolufinancovanie ďalších úspešných projektov.  

Okrem toho, na ďalšie investičné aktivity bude možné vyčleniť finančné prostriedky aj pri 

prerozdelení rezervného fondu mesta. 

Po zohľadnení všetkých príjmov a výdavkov mesta je rozpočet na rok 2019 vyrovnaný, 

pričom celková výška rozpočtu predstavuje 6 563 282 €. 

 

Uznesenie č. 630/2018-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

A.  s c h v a ľ u j e 

a) rozpočet mesta na rok 2019 zostavený na úrovni hlavných kategórií ekonomickej 

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

1. bežné príjmy vo výške: 6 433 712 €,  

2. kapitálové príjmy vo výške: 124 735€,  

3. príjmové finančné operácie vo výške: 4 835 €,  

4. bežné výdavky vo výške: 6 189 943 €,  

5. kapitálové výdavky vo výške:  152 080 €,  

6. výdavkové finančné operácie vo výške: 221 259  

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

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

rozpočet mesta Hurbanovo na roky 2020 a 2021 podľa predloženého návrhu. 

 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 7                                                                             

                                                                                                   proti              0                                    

 Ing. Gróf, Ing. Hegyi                                                                        zdržal sa hlasovania   2 

 

- Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Mesta Hurbanovo na 

rok 2019 a k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2020 a 2021 

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

zápisnice. 

        V súlade s ustanovením § 18f odsek 1 písm. c ) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov Ing. Cserge predkladá odborné stanovisko k návrhu 

rozpočtu Mesta Hurbanovo na rok 2019 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2020 – 

2021 (ďalej len „návrh rozpočtu“). V zmysle ustanovenia § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov obec zostavuje viacročný rozpočet najmenej na tri 

rozpočtové roky, pričom viacročný rozpočet tvoria:  

a) rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok  

b) rozpočet obce na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku  

c) rozpočet obce na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa 
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písmena b).  

Rozpočet je pre mesto základným programovým dokumentom, podľa ktorého a na 

základe ktorého mesto plánuje realizáciu a finančné zabezpečenie svojich úloh a 

povinností, ktoré plní v súlade s osobitnými predpismi.  

 

Rozpočet mesta vyjadruje samostatnosť hospodárenia, obsahuje zámery a ciele, ktoré 

bude mesto realizovať z výdavkov rozpočtu mesta. Pri spracovaní odborného stanoviska 

som vychádzal z posúdenia predloženého Návrhu rozpočtu mesta Hurbanovo na rok 2019 

a viacročného rozpočtu na roky 2020 a 2021 ako aj skutočností rozpočtu za roky 2016, 

2017 a očakávaných skutočností rozpočtu za rok 2018. 

        Návrh rozpočtu na rok 2019 a ďalšie rozpočtové roky 2020 a 2021 je spracovaný v 

súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä 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 znení neskorších predpisov.  Návrh 

rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení 

výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov. 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 (úradná tabula, 

webovom sídle ) v zákonom stanovenej lehote, t. j. min. 15 dní pred jeho schválením v 

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

v znení neskorších predpisov. Ing. Cserge konštatuje, že spracovaný návrh rozpočtu mesta 

Hurbanovo na rok 2019 a ďalšie rozpočtované roky 2020 a 2021 poskytuje poslaneckému 

zboru mestského zastupiteľstva základné údaje a informácie pre kvalifikované 

rozhodovanie. Na základe uvedených skutočností predložený návrh rozpočtu mesta 

Hurbanovo na rok 2019 Ing. Cserge odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Hurbanove  s c 

h v á l i ť  a  návrh rozpočtu na roky 2020 a 2021 zobrať na vedomie. 

 

Uznesenie č. 631/2018-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

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

stanovisko hlavného kontrolóra mesta k rozpočtu Mesta Hurbanovo na roky 2019, 2020 

a 2021. 

 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 9                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

a) Návrh rozpočtu MŠ a ŠJ pri MŠ Hurbanovo na roky 2019 - 2021 

        Suma o ktorú sa zvýši rozpočet MŠ Hurbanovo tak ako aj ŠJ pri MŠ Hurbanovo na 
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rok 2019 pokrýva predovšetkým navýšenia platov pedagogických zamestnancov vo výške 

10 % funkčných platov aj s odvodmi od januára 2019 a navýšením platov, výšky 

minimálnej mzdy a zmenou tabuliek platových taríf zamestnancov vo verejnej správe. 

Podklady k mzdám a odvodom potrebné k navýšeniu rozpočtu vychádzajú zo mzdovej 

inventúry vykonanej k mesiacu september 2018.  

Rozpočet na rok 2019 pre ŠJ pri MŠ Hurbanovo je ovplyvnený aj predpokladaným 

zavedením jedla zdarma pre stravníkov ŠJ v predškolskom veku, kde od roku 2019 sa tieto 

prostriedky už nebudú požadovať od rodičov stravníkov a nebudú preto vlastnými 

príjmami ŠJ, ale budú vstupovať do rozpočtu ako príspevok zo strany štátu. Ostatné 

výdavky, týkajúce sa režijných a materiálnych výdavkov zostávajú v nezmenenej výške . 

 

Uznesenie č. 632/2018-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

A.  s c h v a ľ u j e  

rozpočet Materskej školy Hurbanovo so sídlom Nový diel 50, Hurbanovo na rok 2019 

podľa predloženého návrhu.  

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

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

rokov 2020 a 2021 podľa predloženého návrhu. 

 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 9                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

b) Návrh rozpočtu ZPS SMARAGD Hurbanovo na roky 2019 - 2021 

        Bežné výdavky budú čerpané na zabezpečenie riadneho chodu zariadenia. Mzdové 

prostriedky a odvody sú zabezpečené na 35 zamestnancov. 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 a pod. Na roky 2020 a 2021 počítame s miernym zvýšením príjmov od 

obyvateľov, ako i dotácie mesta. Finančné prostriedky sú využité iba na zabezpečenie 

plynulého chodu zariadenia. 

 

Uznesenie č. 633/2018-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

A.  s c h v a ľ u j e  

rozpočet  ZPS  Smaragd, Sládkovičova 30, Hurbanovo  na  rok 2019 podľa predloženého 

návrhu.  

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

rozpočet  ZPS  Smaragd, Sládkovičova 30, Hurbanovo  na  roky 2020 a 2021 podľa 

predloženého návrhu. 
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Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 9                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

c) Návrh rozpočtu Základnej školy Hurbanovo na roky 2019 - 2021 

        Predložený návrh rozpočtu príjmov a výdavkov školy na rok 2019 zahŕňa potreby 

školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hurbanovo. Návrh 

rozpočtu bežných výdavkov na rok 2019 v členení podľa funkčnej a ekonomickej 

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

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

Zdrojom financovania vyššie uvedených výdavkov sú: štátna dotácia na prenesené 

kompetencie, dotácia na vzdelávacie poukazy, ďalšie štátne dotácie na učebnice a na školu 

v prírode, vlastné príjmy školy a príspevok mesta na zabezpečenie činnosti školského 

klubu detí a školskej jedálne. Výraznou zmenou je financovanie spoluúčasti na projekte 

„Možnosti má každý žiak iné“ z rozpočtu mesta. Tento projekt je financovaný 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, prostredníctvom 

Európskeho sociálneho fondu. Kód výzvy OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01. Dĺžka projektu 

je 36 mesiacov. Výška príspevku mesta pre ŠKD a zariadenie školského stravovania je 

stanovená v súlade Návrhom Dodatku č. 5 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 

105 o určení výšky finančných prostriedkov na dieťa materskej školy, žiaka základnej 

umeleckej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hurbanovo. 

 

Uznesenie č. 634/2018-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

A.  s c h v a ľ u j e  

rozpočet Základnej školy Nám. Konkolyho - Thege č. 2  Hurbanovo na rok 2019 podľa 

predloženého návrhu,  

B.  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 2020 a  2021 

podľa predloženého návrhu. 

 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 9                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

d) Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho s VJM – Feszty Árpád Alapiskola és 

Óvoda Hurbanovo na roky 2019 - 2021 

Prenesená kompetencia (ZŠ):  

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

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

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

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

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
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V návrhu je zohľadnené avizované zvýšenie platov zamestnancov v školstve v roku 2019. 

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. Financovanie škôl a vytváranie 

podmienok na plnenie povinnej školskej dochádzky zabezpečuje štát formou normatívov v 

zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a 

školských zariadení v znení neskorších predpisov. Celková výška štátnej dotácie na 

prenesené kompetencie sa bude meniť v priebehu I. polroka v súlade s písomnými 

usmerneniami od poskytovateľa financií.  

Originálne kompetencie (MŠ, ŠJ, ŠKD): Položka 610 – mzdy, platy obsahuje finančné 

prostriedky na platy zamestnancov, ktoré sú stanovené v zmysle platných právnych 

predpisov. V návrhu je zohľadnené avizované zvýšenie platov zamestnancov v roku 2019. 

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. 635/2018-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

A.  s c h v a ľ u j e  

rozpočet na rok 2019 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.  b e r i e  n a  v e d o m i e  

rozpočet na roky 2020 a 2021 Základnej školy s materskou školou Árpáda Fesztyho s 

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

Hurbanovo podľa predloženého návrhu. 

 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 9                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

e) Návrh rozpočtu základnej umeleckej školy –Művészeti Alapiskola Hurbanovo na 

roky 2019 - 2021 

        Mesto Hurbanovo je zriaďovateľom Základnej umeleckej školy – Művészeti 

Alapiskola Hurbanovo so sídlom Komárňanská 116, Hurbanovo.  

ZUŠ Hurbanovo hospodári na základe vlastného rozpočtu, ako rozpočtová organizácia 

mesta. Suma o ktorú sa zvýši rozpočet ZUŠ-MAI Hurbanovo na rok 2019 pokrýva 

predovšetkým navýšenia platov pedagogických zamestnancov vo výške 10 % funkčných 

platov aj s odvodmi od januára 2019 a navýšením platov, výšky minimálnej mzdy a 

zmenou tabuliek platových taríf zamestnancov vo verejnej správe. Podklady k mzdám a 

odvodom potrebné k navýšeniu rozpočtu vychádzajú zo mzdovej inventúry vykonanej k 

mesiacu september 2018. Ostatné výdavky týkajúce sa režijných a materiálnych výdavkov 

zostávajú v nezmenenej výške. 
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Uznesenie č. 636/2018-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

A. s c h v a ľ u j e  

rozpočet Základnej umeleckej školy – Művészeti Alapiskola Hurbanovo so sídlom 

Komárňanská 116, Hurbanovo na rok 2019 podľa predloženého návrhu  

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

rozpočty Základnej umeleckej školy – Művészeti Alapiskola Hurbanovo so sídlom 

Komárňanská 116, Hurbanovo na obdobie rokov 2020 a 2021 podľa predloženého návrhu. 

 

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 predkladala Ing. Rechtorisová, vedúca ekonomického oddelenia. Písomná správa 

tvorí prílohu zápisnice. 

        Predložený súpis je spracovaný na základe návrhov jednotlivých dielčich 

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

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

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

vyradenia: 31.12.2018 

 

Uznesenie č. 637/2018-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s ú h l a s í  

1. s vyradením majetku podľa predloženého návrhu,  

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

    majetku,  

3. s likvidáciou neupotrebiteľného a nepredajného majetku,  

4. s odpísaním pohľadávok v súlade s predloženým návrhom. 

 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 8                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

Z. Ondrušek                                                                                 zdržal sa hlasovania   1 

 

 

K bodu 10 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo na I. polrok 2019 

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

zápisnice. 
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        Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 Ing. Cserge predkladá Mestskému 

zastupiteľstvu v Hurbanove 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 a uplatňovania zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných 

náhradách v znení neskorších predpisov na MÚ v Hurbanove v roku 2018.  

A.2. Kontrola zabezpečenia a súladu s platnými predpismi - verejných obstarávaní 

súvisiacich so zákazkou s názvom: „Nadstavba ZŠ a MŠ s vyučovacím jazykom 

maďarským“ a zákazky s názvom: „Nadstavba ZŠ a MŠ s vyučovacím jazykom 

maďarským“, a to najmä so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

B. Ostatné kontroly:  

B.1. Kontroly vykonané na základe uznesení MZ v Hurbanove, alebo primátora mesta, ak 

vec neznesie odklad.  

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

základe poznatkov zistených pri výkone kontrolnej činnosti.  

C. Stanoviská hlavného kontrolóra:  

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

2018.  

D. Iná činnosť: 

D.1. Vykonávanie metodickej činnosti v rámci preventívnej funkcie kontrolnej činnosti. 

D.2. Zvyšovanie odbornej kvalifikácie v zmysle Zákonníka práce. 

 

Uznesenie č. 638/2018-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

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

návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo na I. polrok 2019  

B.  s c h v a ľ u j e  

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo na I. polrok 2019. 

 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 8                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

Mgr. Závodský                                                                              zdržal sa hlasovania   1 

 

Ing. Hegyi žiadal kompletnú kontrolu na zákazku s názvom: „Nadstavba ZŠ a MŠ s 

vyučovacím jazykom maďarským“. 

Mgr. Závodský predložil poslanecký návrh: 

Uznesenie č. 639/2018-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

p o v e r u j e 

hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo na neodkladné vykonanie kompletnej kontroly 

verejného obstarávania objednávania služieb a úhrady faktúr súvisiacich so zákazkou 

s názvom: „Nadstavba ZŠ a MŠ s vyučovacím jazykom maďarským“ a zákazky s názvom: 
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„Nadstavba ZŠ a MŠ s vyučovacím jazykom maďarským“, a to najmä so zákonom č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov.  

 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 8                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

Radošická                                                                                     zdržal sa hlasovania   1 

 

 

K bodu 11 – R ô z n e 

a) Správa o výsledku kontroly HK/5/2018 

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

zápisnice. 

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

zmien a doplnkov, Ing. Cserge predkladá mestskému zastupiteľstvu správu o výsledku 

kontroly HK/5/2018. Na základe Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta 

Hurbanovo na II. polrok 2018, vykonal v termíne od 21.09 do 25.09. 2018 hlavný 

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

Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda – Základná škola s materskou školou Árpáda Fesztyho 

s vyučovacím jazykom maďarským, Športová 7, 947 01 Hurbanovo.  

Cieľom kontroly je kontrola plnenia povinnosti povinnej osoby pri zverejňovaní 

informácií podľa §5, §5a ako aj §5b zákona č. 211/2000 Z. z. Zákon o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií). 

Kontrolované obdobie: 21.09. – 25.09. 2018  

Dátum doručenia návrhu správy povinnej osobe :  

Návrh správy z kontroly bol doručený do podateľne Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda – 

Základná škola s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím jazykom maďarským 

oprávnenou osobou dňa 25. 09. 2018.  

Povinná osoba nepodala námietky k zisteným nedostatkom, navrhovaným odporúčaniam, 

k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu 

zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku uvedených v návrhu správy. 

Údaje o rozsahu a hĺbke kontroly:  

1. Kontrola povinností pri zverejňovaní informácií podľa §5,  

2. kontrola povinností pri zverejňovaní informácií podľa §5a,  

3. kontrola povinností pri zverejňovaní informácií podľa §5b zákona č. 211/2000 Z. z. 

zákon o slobode informácií v podmienkach povinnej osoby.  

Vykonanou kontrolou bolo zistené:  

1. Povinná osoba nezverejňuje informácie podľa §5 zákona o slobode informácií. Povinná 

osoba tak porušila ustanovenia §5 zákona o slobode informácií.  

2. Povinná osoba nezverejňuje informácie podľa §5a zákona o slobode informácií. 

Povinná osoba tak porušila ustanovenia §5a zákona o slobode informácií.  
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3. Povinná osoba nezverejňuje informácie podľa ods. (1)a) §5b zákona o slobode 

informácií. Povinná osoba tak porušila ustanovenia ods. (1)a) § 5b zákona o slobode 

informácií. 

Odporúčania na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku:  

1. Informácie podľa §5 zverejňovať spôsobom umožňujúcim hromadný prístup.  

2. Informácie podľa §5a (Povinne zverejňovaná zmluva) zverejňovať na webovom sídle 

povinnej osoby bezodkladne po uzatvorení zmluvy.  

3. Informácie podľa §5b zverejňovať v štruktúrovanej a prehľadnej forme na webovom 

sídle povinnej osoby v lehotách podľa ods. (2) §5b zákona o slobode informácií. Údaje 

zverejňovať nepretržite počas piatich rokov odo dňa ich zverejnenia.  

Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu 

zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. Povinnosť predložiť písomný 

zoznam splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie 

príčin ich vzniku Vám ustanovuje § 21 ods. 3 písm. e) zákona č. 357/2015 Z. z. o 

finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

V nadväznosti na nedostatky a návrhy opísané v Návrhu správy o výsledku finančnej 

kontroly Ing. Cserge stanovuje lehotu na predloženie písomného zoznamu splnených 

opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku do 

31. 01. 2019.  

 

Uznesenie č. 640/2018-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

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

správu hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo o výsledku kontroly HK/5/2018. 

 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 9                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

b) WIFI pre Teba, ktorý prinesie do miest a obcí bezplatný internet 

Materiál predkladal Ing. Šesták, informatik MsÚ. Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 

        Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vyhlásil výzvu na 

predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na projekt WiFi pre Teba, ktorý 

prinesie bezplatný internet na verejných priestranstvách po celom Slovensku. Mestá a obce 

môžu získať finančný príspevok v maximálnej výške 15 000,- EUR na jeden projekt z 

celkovej alokácie 10 miliónov € zo zdrojov Európskej únie. Podľa pravidiel financovania 

štrukturálnych fondov sú žiadatelia povinní podieľať sa na spolufinancovaní projektu 

vlastnými zdrojmi vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov a vyčleniť dostatočné 

finančné prostriedky vo svojich rozpočtoch na prevádzku WiFi zón.  

Výzva je vyhlásená ako otvorená a schvaľovanie predložených žiadostí bude prebiehať 

systémom hodnotiacich kôl. Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola je indikatívne 

stanovený na 13. novembra 2018, druhé kolo bude vo februári 2019. Predbežne sa ráta s 

pripojením a vybudovaním cca. 10 bodov pripojenia. Prehľad možných bodov pripojenia 
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na WiFi nájdete v prílohe tohto materiálu. Pri podávaní projektu je potrebné dokladovať 

uznesenie Mestského zastupiteľstva o výške spolufinancovania projektu z vlastných 

zdrojov mesta vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov. 

 

 

Uznesenie č. 641/2018-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

A.  s c h v a ľ u j e  

predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu 

Integrovaná infraštruktúra 2014-2020; Prioritná os: 7, Informačná spoločnosť; Špecifický 

cieľ 7.1: Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN; kód výzvy OPII-

2018/7/1-DPO na realizáciu projektu „WIFI pre Hurbanovo“, ktorý je v súlade 

s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Hurbanovo na roky 2014-2020;  

B.  s c h v a ľ u j e  

celkové maximálne spolufinancovanie projektu „„WIFI pre Hurbanovo“ v hodnote 750,00 

Eur t.j. 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt a to z vlastných zdrojov. 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 9                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

Uznesenie č. 642/2018-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s c h v a ľ u j e  

zámer na vyhlásenie verejných súťaží v súvislostí s projektom „WIFI pre Hurbanovo“. 

 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 9                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

c) Projekt – Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole 

Materiál predložila Mgr. Ďurišová, riaditeľka Základnej školy Hurbanovo. Písomná správa 

tvorí prílohu zápisnice. 

        Školský vzdelávací program Základnej školy Nám. Konkolyho - Thege č. 2 

vypracovaný v súlade so štátnym vzdelávacím programom a jedným z jeho cieľov je 

zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a zlepšiť výsledky a kompetencie svojich žiakov. V tejto 

súvislosti ZŠ plánuje uchádzať sa o dotáciu v zmysle výzvy MŠ SR OPLZ-

Po1/2018/DOP/l.1.1-01 vo výške 200 000 €. Vzhľadom na náročnosť projektu je žiadúce, 

aby bola Komplexná žiadosť o nenávratný finančný príspevok spracovaná poradenskou 

spoločnosťou, pričom odmena za túto službu predstavuje 2 400 €.  

Týmto ZŠ žiada o financovanie výdavkov na vypracovanie projektu a v prípade úspešnosti 

aj o 5% spolufinancovanie realizácie projektu, maximálne do výšky 10 000 €. Celková 

dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu je 24 mesiacov. 
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Uznesenie č. 643/2018-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

A. schvaľuje   

1/ predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu 

Ľudské zdroje; Prioritná os: 1. Vzdelávanie: Špecifický cieľ : 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť 

a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a 

žiakov: Kód výzvy OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.101 na realizáciu projektu Čitateľská, 

matematická  a prírodovedná gramotnosť v základnej škole,  

2/  prefinancovanie výdavkov na vypracovanie projektu vo výške 2 400 €  

3/  5% spolufinancovanie realizácie projektu, maximálne do výšky 10 000 €. 

 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 9                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

d) Obnova chodníka ul. 1. mája, Hurbanovo 

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

tvorí prílohu zápisnice. 

        Pri realizácie stavby „KO_Hurbanovo_1.Mája,VNK,TS,NNK“ bola daná 

požiadavka Mesta Hurbanovo v úsekoch chodníka, kde bude uložené nové vedenie, uviesť 

chodník v celej šírke do pôvodného stavu. Pri realizovaní betónového chodníka vplyvom 

poveternostných podmienok došlo v určitých častiach k poškodeniu (vymytie betónu 

spôsobili prudké dažde krátko po pokládke – povrch betónového chodníka bol poškodený 

na cca 170 m úseku - cca ½ dĺžky opravovaného chodníka). Mesto Hurbanovo ako už bolo 

uvedené aj na mestskom zastupiteľstve v Kolaudačnom rozhodnutí Č. j. : 2169-9001/2018, 

183/2018-6 KR zo dňa 01.08.2018 vo veci opravy nekvalitného povrchu 

novovybudovaného betónového chodníka ZSDIS a.s. Bratislava, podmienilo užívanie s 

„opravou povrchu“ poškodeného novovybudovaného chodníka. Po rokovaniach a 

konzultáciách s odborníkmi sa konštatovalo, že opravu je možné zrealizovať živičnou 

zmesou. Stavebník – Západoslovenská distribučná, a.s. je ochotný sa podieľať na oprave 

povrchu chodníka . Predpokladaný rozpočet bude činiť cca 19.000 EUR, z ktorého 50 % 

sú ochotný uhradiť.  

Z hľadiska bezpečnosti chodcov a estetiky navrhujeme realizovať obnovu v celej dĺžke 

chodníka a aj časť chodníka, ktorá nebola porušená a je v zlom stave. Predpokladané 

finančné prostriedky by predstavovali 24,5 tis. EUR, po odrátaní úhrady zo strany 

Západoslovenská distribučná, a.s. by bolo potrebné vyčleniť 14,5 tis. € 

         

Uznesenie č. 644/2018-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s ú h l a s í  

s realizáciou obnovy chodníka na ul. 1.mája – povrch živičná úprava. 

 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 9                                                                             
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                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

 

e) Stavebné úpravy Kultúrneho domu v Hurbanove 

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

tvorí prílohu zápisnice. 

        Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre 

Operačný program Kvalita životného prostredia v súlade s aktualizovaným 

harmonogramom výziev na rok 2018 plánuje vyhlásiť v termíne 10/2018 Výzvu na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na Zníženie energetickej náročnosti 

verejných budov. Uznesením č. 359/2017- MZ zo dňa 27.4.2017 – sa schválilo 

predloženie žiadosti o NFP pre projekt „Stavebné úpravy Kultúrneho domu v Hurbanove“. 

Žiaľ Mesto Hurbanovo nebolo úspešné.  

 

Nakoľko obnova kultúrneho domu je z jednou priorít Programu hospodárskeho a 

sociálneho rozvoja mesta Hurbanovo plánujeme s podaním ďalšej žiadosti o NFP s 

drobnými úpravami projektu. Celkový rozpočet na projekt bude 1.043.046,20 Eur 

(predpokladaná cena).  

 

Uznesenie č. 645/2018-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s c h v a ľ u j e  

1/ predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu 

Kvalita životného prostredia; Prioritná os 4; Špecifický cieľ 4.3.12, na realizáciu projektu 

„Stavebné úpravy Kultúrneho domu v Hurbanove“, ktorý je v súlade s Programom 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Hurbanovo na roky 2014-2020;  

2/  celkové maximálne spolufinancovanie projektu „Stavebné úpravy Kultúrneho domu 

v Hurbanove“ v  hodnote  t. j. 52 152,31 Eur z celkových oprávnených výdavkov na 

projekt a to formou úveru.  

 

Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                   za                                 8                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

V čase hlasovania Bc. Tomaščin nebol prítomný. 

 

 

f) Dodatok k nájomnej zmluve – platba režijných nákladov – MŠK Hurbanovo 

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

zápisnice. 

        V zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo, príloha      

č. 4: „Každá nájomná zmluva o prenechaní majetku na dočasné užívanie musí obsahovať 

rozsah a formu vysporiadania a spôsob a výšku platby režijných nákladov na aktuálny 
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predmet nájomnej zmluvy alebo formuláciu na odpustenie platby režijných nákladov na 

základe uznesenia mestského zastupiteľstva.“ 

         

Uznesenie č. 646/2018-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

A.  u r č u j e  

platby režijných nákladov pre Mestský športový klub Hurbanovo (MŠK) vo výške 

odberateľských faktúr od spoločností: MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, 

s.r.o., Slovenský plynárenský priemysel - SPP, a.s. a Západoslovenská energetika - ZSE, 

a.s. (dodávatelia energií).  

B.  s c h v a ľ u j e  

vyhotovenie Dodatku k Nájomnej zmluve o nájme nehnuteľnosti č. SPKL_251/2018 zo 

dňa 28. 9. 2018. 

 

 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 9                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

g) Súhlas s odpredajom pozemkov – Mikuláš Ďurčovič a Andrea Ďurčovičová 

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

zápisnice. 

        Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 613/2018-MZ zo dňa  13. 9. 

2018 bolo schválené zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo odpredať pozemky v k. ú. 

Bohatá, zapísaných na LV č. 907, a to parcely registra „C“ č. 817/24 – ostatné plochy 

o výmere       28 m2 a parcely registra „C“ č. 817/23 – ostatné plochy o výmere 48 m2 do 

podielového spoluvlastníctva pána Mikuláša Ďurčoviča a pani Andrey Ďurčovičovej, 

obaja bytom Novozámocká 188/90, 947 03 Hurbanovo - Bohatá, podľa  § 9a, ods. 8. písm. 

e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, za kúpnu cenu stanovenú 

v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo vo výške 9,00 

€/m2, t.j. celkom: 684,00 €. Tieto pozemky boli vytvorené geometrickým plánom č. 

50301241-28/2018 zo dňa 29. 5. 2018. 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. 647/2018-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s ú h l a s í  

s odpredajom pozemkov v k. ú. Bohatá, zapísaných na LV č. 907, parcela registra „C“ č. 

817/24 – ostatné plochy o výmere 28 m2 a parcela registra „C“ č. 817/23 – ostatné plochy 
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o výmere 48 m2 do podielového spoluvlastníctva pána Mikuláša Ďurčoviča a pani Andrey 

Ďurčovičovej, obaja bytom Novozámocká 188/90, 947 03 Hurbanovo – Bohatá za kúpnu 

cenu 9,00 €/m2, t.j. celkom: 684,00 €, podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v platnom znení. Tieto pozemky boli vytvorené geometrickým plánom č. 

50301241-28/2018 zo dňa 29. 5. 2018. Poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradia 

nadobúdatelia. 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 9                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

h) Súhlas s prenájmom pozemku – Emil Barták 

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

zápisnice. 

          Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 615/2018-MZ zo dňa 13. 9. 

2018 bolo schválené zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo prenajať časť z pozemku, z 

parcely registra „C“ č. 137 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2 v k. ú. 

Hurbanovo, pre pána Emila Bartáka, bytom Konkolyho 10, 947 01 Hurbanovo, podľa § 

9a, ods. 9, písm. c) zákona o majetku obcí. Cena prenájmu sa určuje podľa Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo vo výške 20,00 € ročne na 

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

a webovej stránke mesta. Schválenie prenájmu nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 9, písm. c) 

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

väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 648/2018-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s ú h l a s í  

s prenájmom časti z pozemku, z parcely registra „C“ č. 137 – zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 20 m2 v k. ú. Hurbanovo, pre pána Emila Bartáka, bytom Konkolyho 10, 947 01 

Hurbanovo, za cenu prenájmu vo výške 20,00 € ročne na obdobie 5 rokov, od 1. 11. 2018 

do 31. 10. 2023 podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

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

 

 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 9                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

 

i) Súhlas s prenájmom pozemku – Rudolf Lisický 

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

zápisnice. 

        Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 617/2018-MZ zo dňa 13. 9. 



 

Zápisnica z 30. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 

konaného dňa 25. 10. 2018 

- 28 - 

2018 bolo schválené zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo prenajať časť z pozemku, z 

parcely registra „C“ č. 137 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2 v k. ú. 

Hurbanovo, pre pána Rudolfa Lisického, bytom Konkolyho 10, 947 01 Hurbanovo, podľa 

§ 9a, ods. 9, písm. c) zákona o majetku obcí. Cena prenájmu sa určuje podľa Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo vo výške 20,00 € ročne na 

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

a webovej stránke mesta. Schválenie prenájmu nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 9, písm. c) 

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

väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 649/2018-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s ú h l a s í 

s prenájmom časti z pozemku, z parcely registra „C“ č. 137 – zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 20 m2 v  k. ú. Hurbanovo, pre pána Rudolfa Lisického, bytom Konkolyho 10,     

947 01 Hurbanovo, za cenu prenájmu vo výške 20,00 € ročne na obdobie 5 rokov, od  

1. 11. 2018 do 31. 10. 2023 podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

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

 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 9                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

j) Odkúpenie pozemku do vlastníctva Mesta Hurbanovo 

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

zápisnice. 

        Dňa 25. 9. 2018 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť od pani Boženy 

Výbochovej, bytom Nám. Dr. M. Thege Konkolyho 1846/4, 947 01 Hurbanovo, ohľadom 

ponuky na odkúpenie pozemku v k. ú. Hurbanovo do podielového spoluvlastníctva Mesta 

Hurbanovo. Jedná sa o pozemok, parcelu registra „E“ č. 1018 – zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 118 m2, zapísaný na LV č. 3659. Uvedený pozemok sa nachádza 

v mestskej časti Zelený Háj. Pani Výbochová je vlastníčkou veľkosti podielu 4/6 z celku, 

t.j. výmery 78,66 m2. Svoj podiel ponúka Mestu Hurbanovo na odkúpenie z dôvodu 

majetkového vysporiadania. Tento pozemok slúži ako chodník v mestskej časti Zelený Háj 

a je využívaný obyvateľmi.  

           Mesto navrhuje odkúpenie podielu 4/6 z vyššie uvedeného pozemku do 

podielového spoluvlastníctva Mesta Hurbanovo za kúpnu cenu stanovenú v zmysle Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo vo výške 9,00 €/m2.  

To znamená, že v prípade odsúhlasenia odkúpenia podielu 4/6 z vyššie uvedeného 

pozemku, by bola celková kúpna cena vo výške: 708,00 €.  

 

Uznesenie č. 650/2018-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
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s ú h l a s í 

v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo, Článok III, bod 

2) v znení: „Nadobúdanie vlastníctva nehnuteľného majetku podlieha vždy schváleniu 

zastupiteľstvom.“ s odkúpením podielu 4/6 z nehnuteľnosti, z parcely registra „E“ č. 1018 

– zastavané plochy a nádvoria o výmere 78,66 m2, v k. ú. Hurbanovo do podielového 

spoluvlastníctva Mesta Hurbanovo za kúpnu cenu stanovenú v zmysle Zásad hospodárenia 

a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo vo výške 9,00 €/m2, t. j. kúpna cena celkom: 

708,00 €. Poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí Mesto Hurbanovo. 

 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 8                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

Ing. Hegyi                                                                                   zdržal sa hlasovania   1 

 

k) Súhlas s prenájmom pozemku – Denisa Feketeová 

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

zápisnice. 

        Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 614/2018-MZ zo dňa 13. 9. 

2018 bolo schválené zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo prenajať časť z pozemku, z 

parcely registra „C“ č. 137 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2 v k. ú. 

Hurbanovo, pre pani Denisu Feketeovú, bytom Konkolyho 16, 947 01 Hurbanovo, podľa § 

9a, ods. 9, písm. c) zákona o majetku obcí. Cena prenájmu sa určuje podľa Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo vo výške 20,00 € ročne na 

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

a webovej stránke mesta. Schválenie prenájmu nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 9, písm. c) 

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

väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 651/2018-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s ú h l a s í 

s prenájmom časti z pozemku, z parcely registra „C“ č. 137 – zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 20 m2 v k. ú. Hurbanovo, pre pani Denisu Feketeovú, bytom Konkolyho 16, 947 

01 Hurbanovo, za cenu prenájmu vo výške 20,00 € ročne na obdobie 5 rokov, od 1. 11. 

2018 do 31. 10. 2023 podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

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

 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 9                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

l) Súhlas so zámenou pozemkov – Ing. Karol Lovász a Ing. Zoltán Lovász 

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

zápisnice. 



 

Zápisnica z 30. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 

konaného dňa 25. 10. 2018 

- 30 - 

        Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 584/2018-MZ zo dňa  14. 6. 

2018 bolo schválené zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo zameniť pozemky v k. ú. 

Hurbanovo, a to parcelu registra „C“ č. 2225 – ostatné plochy o výmere 152 m2, ktorá je 

zapísaná na LV č. 2376 a je vo vlastníctve Mesta Hurbanovo za parcelu registra „E“ č. 

527/48 – záhrady o výmere 298 m2, ktorá je zapísaná na LV č. 4267 a je vo vlastníctve 

pána Ing. Karola Lovásza a Ing. Zoltána Lovásza, podľa  § 9a, ods. 8. písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, za finančnú kompenzáciu vo výške 

stanovenej znaleckým posudkom. Finančná kompenzácia je určená na základe 

vypracovaných znaleckých posudkov č. 114/2018 a 115/2018 zo dňa 15. 10. 2018 vo 

výške 1 740,00 €. Zámer mesta bol zverejnený zákonným spôsobom na úradnej tabuli 

a webovej stránke mesta. 

 

        Schválenie odpredaja nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 

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

poslancov mestského zastupiteľstva.  

 

Uznesenie č. 652/2018-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s ú h l a s í 

so zámenou pozemkov v k. ú. Hurbanovo, parcely registra „C“ č. 2225 – ostatné plochy o 

výmere 152 m2, ktorá je zapísaná na LV č. 2376 a je vo vlastníctve Mesta Hurbanovo za 

parcelu registra „E“ č. 527/48 – záhrady o výmere 298 m2, ktorá je zapísaná na LV č. 

4267 a je vo vlastníctve pána Ing. Karola Lovásza a Ing. Zoltána Lovásza, podľa § 9a, ods. 

8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, za finančnú 

kompenzáciu vo výške stanovenej znaleckým posudkom. Finančná kompenzácia je určená 

na základe vypracovaných znaleckých posudkov č. 114/2018 a 115/2018 zo dňa 15. 10. 

2018 vo výške 1 740,00 €, ktorá bude uhradená pánovi Ing. Karolovi Lovászovi a Ing. 

Zoltánovi Lovászovi. Podmienky úhrady budú uvedené v zámennej zmluve. 

 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 9                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

m) Žiadosť o vyjadrenie sa k predkupnému právu k pozemkom – Mária Kuráková 

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

zápisnice. 

        Dňa 16. 10. 2018 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť od pani Márie Kurákovej, 

bytom Malá 17, 947 01 Hurbanovo, ohľadom ponuky na uplatnenie predkupného práva 

k pozemkom v k. ú. Bohatá. Pani Kuráková je podielovou spoluvlastníčkou týchto 

pozemkov. Jedná sa o nasledovné pozemky: 

- parcela registra „C“ č. 397/11 – zast. plochy a nádvoria o výmere 168 m2, pozemok 

zapísaný na LV č. 2231 

- parcela registra „C“ č. 402 – zast. plochy a nádvoria o výmere 8 m2 
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- parcela registra „C“ č. 406 – zast. plochy a nádvoria o výmere 10 m2 

- parcela registra „C“ č. 407/9 – zast. plochy a nádvoria o výmere 1558 m2 

- parcela registra „C“ č. 413 – zast. plochy a nádvoria o výmere 758 m2 

- parcela registra „C“ č. 414 – zast. plochy a nádvoria o výmere 40 m2 

- parcela registra „C“ č. 415 – ostatné plochy o výmere 41 m2 

- parcela registra „C“ č. 416 – ostatné plochy o výmere 40 m2 

- parcela registra „C“ č. 417 – ostatné plochy o výmere 41 m2 

- parcela registra „C“ č. 418 – zast. plochy a nádvoria o výmere 39 m2 

- parcela registra „C“ č. 419 – zast. plochy a nádvoria o výmere 40 m2 

- parcela registra „C“ č. 420 – ostatné plochy o výmere 39 m2 

- parcela registra „C“ č. 421 – ostatné plochy o výmere 40 m2 

pozemky zapísané na LV č. 2232. 

          Pani Kuráková sa zamýšľa previesť svoj spoluvlastnícky podiel k vyššie uvedeným 

pozemkom tretej osobe, ktorá jej ponúkla kúpnu cenu za pozemky vo výške 6 740,00 €.        

Z toho dôvodu pani Kuráková žiada o písomné vyjadrenie, či si Mesto Hurbanovo 

uplatňuje, alebo sa vzdáva predkupného právo k vyššie uvedeným nehnuteľnostiam. 

Uplatnenie si predkupného práva vyplýva z § 140 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 

zákonníka.  

         Spoluvlastnícky podiel Mesta Hurbanovo k pozemkom predstavuje 1/2 z celku. Pri 

pozemku, parcely registra „C“ č. 397/11 – zast. plochy a nádvoria, spoluvlastnícky podiel 

Mesta Hurbanovo predstavuje 7/8 z celku. Kúpna cena uvedených pozemkov je v zmysle 

Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo vo výške 9,00 €/m2. 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove    

s a   v z d á v a 

uplatnenia si predkupného práva v zmysle § 140 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 

zákonníka na spoluvlastnícky podiel pozemkov v k. ú. Bohatá: 

- parcela registra „C“ č. 397/11 – zast. plochy a nádvoria o výmere 168 m2   (1/8), 

pozemok zapísaný na LV č. 2231 

- parcela registra „C“ č. 402 – zast. plochy a nádvoria o výmere 8 m2    (1/2) 

- parcela registra „C“ č. 406 – zast. plochy a nádvoria o výmere 10 m2     (1/2) 

- parcela registra „C“ č. 407/9 – zast. plochy a nádvoria o výmere 1558 m2  (1/2)  

- parcela registra „C“ č. 413 – zast. plochy a nádvoria o výmere 758 m2    (1/2) 

- parcela registra „C“ č. 414 – zast. plochy a nádvoria o výmere 40 m2  (1/2) 

- parcela registra „C“ č. 415 – ostatné plochy o výmere 41 m2            (1/2) 

- parcela registra „C“ č. 416 – ostatné plochy o výmere 40 m2             (1/2) 

- parcela registra „C“ č. 417 – ostatné plochy o výmere 41 m2              (1/2) 

- parcela registra „C“ č. 418 – zast. plochy a nádvoria o výmere 39 m2   (1/2) 

- parcela registra „C“ č. 419 – zast. plochy a nádvoria o výmere 40 m2   (1/2) 

- parcela registra „C“ č. 420 – ostatné plochy o výmere 39 m2              (1/2) 

- parcela registra „C“ č. 421 – ostatné plochy o výmere 40 m2               (1/2) 

pozemky zapísané na LV č. 2232. 
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Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 

   za             0  

Z.Ondrušek, Radošická, RNDr.Hamranová, Mgr.Závodský, Ing.Lovász, Žigová       proti    7 

Bc. Tomaščin 

Ing.Gróf, Ing.Hegyi                                                                                                      zdržal sa hlasovania   2 

Tento návrh na uznesenie poslancami MsZ nebol prijatý. 

Mgr. Závodský predložil poslanecký návrh nasledovne: 

Uznesenie č. 653/2018-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

u p l a t ň u j e 

svoje predkupne právo v zmysle § 140 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka na 

spoluvlastnícky podiel pozemkov v k. ú. Bohatá: 1. parcela registra „C“ č. 397/11 – zast. 

plochy a nádvoria o výmere 168 m2  (1/8),  

pozemok zapísaný na LV č. 2231 1. parcela registra „C“ č. 402 – zast. plochy a nádvoria 

o výmere 8 m2                     (1/2) 2. parcela registra „C“ č. 406 – zast. plochy a nádvoria 

o výmere 10 m2                   (1/2) 3. parcela registra „C“ č. 407/9 – zast. plochy a nádvoria 

o výmere 1558 m2             (1/2) 4. parcela registra „C“ č. 413 – zast. plochy a nádvoria 

o výmere 758 m2               (1/2) 5. parcela registra „C“ č. 414 – zast. plochy a nádvoria 

o výmere 40 m2                   (1/2) 6. parcela registra „C“ č. 415 – ostatné plochy o výmere 

41 m2                                 (1/2) 7. parcela registra „C“ č. 416 – ostatné plochy o výmere 

40 m2                                 (1/2) 8. parcela registra „C“ č. 417 – ostatné plochy o výmere 

41 m2                                 (1/2) 9. parcela registra „C“ č. 418 – zast. plochy a nádvoria 

o výmere 39 m2                   (1/2) 10. parcela registra „C“ č. 419 – zast. plochy a nádvoria 

o výmere 40 m2                   (1/2) 11. parcela registra „C“ č. 420 – ostatné plochy o výmere 

39 m2                                 (1/2) 12. parcela registra „C“ č. 421 – ostatné plochy o výmere 

40 m2                                 (1/2) pozemky zapísané na LV č. 2232. 

 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 8                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

Ing.Hegyi                                                                                    zdržal sa hlasovania   1 

 

n) Žiadosť o odpredaj pozemku – František Lovász 

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

zápisnice. 

        Dňa 28. 9. 2018 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť pána Františka Lovásza, 

bytom Smreková 655/10, 947 01 Hurbanovo ohľadom odpredaja pozemku vo vlastníctve 

Mesta Hurbanovo. Jedná sa o pozemok v k. ú. Hurbanovo, parcela registra „C“ č. 2318/2 – 

záhrady o výmere 27 m2 zapísaný na LV č. 4187. Žiadaný pozemok sa používa ako 

záhradka a priamo susedí so záhradou, ktorého vlastníkom je pán František Lovász 

a manželka pani Helena Lovászová. Uvedený pozemok je novovytvorený geometrickým 

plánom č. 50301241-31/2018 zo dňa 8. 6. 2018 vyhotoveným geodetkou Ing. Klaudiou 

Ostružlíkovou. Pán Lovász má v záujme vysporiadať majetkové vzťahy k pozemku 

priľahlému k jeho domu a záhrade, preto má záujem tento odkúpiť do svojho vlastníctva. 
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          Žiadaný pozemok priamo susedí s pozemkom, ktorý je vo vlastníctve pána Františka 

Lovásza a jeho manželky pani Heleny Lovászovej, a ktorý využívajú ako záhradu. 

Žiadateľ majú v záujme vysporiadať majetkové vzťahy k pozemkom, ktoré sú priľahlé 

k ich záhrade a k rodinnému domu, preto majú záujem vyššie uvedený pozemok od mesta 

odkúpiť do svojho vlastníctva. 

         Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení v § 9a, ods. 8, písm. e) 

pripúšťa majetok mesta predať bez verejnej súťaže alebo dobrovoľnej dražby v prípadoch 

hodných osobitného zreteľa, o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou 

väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 

        Nakoľko žiadaný pozemok priamo susedí s pozemkom - záhradou, ktorého 

vlastníkmi sú pán František Lovász a manželka pani Helena Lovászová, a ktorý využívajú 

ako svoju záhradu, tento pozemok nie je pre Mesto Hurbanovo využiteľný pre iné účely, 

nie je predpoklad, že by sa predal formou verejnej súťaže alebo dobrovoľnej dražby. 

Uznesenie č. 654/2018-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

A.  k o n š t a t u j e  

že odpredaj pozemku v k. ú. Hurbanovo, parcela registra „C“ č. 2318/2 – záhrady 

o výmere 27 m2, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 50301241-31/2018 zo dňa 

8. 6. 2018 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov pána Františka Lovásza a pani 

Heleny Lovászovej, obaja bytom Smreková 655/10, 947 01 Hurbanovo za kúpnu cenu 

stanovenú v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo, 

prílohy č. 3, vo výške 9,00 €/m2, je prípad hodný osobitného zreteľa.  

B.  o d ô v o d ň u j e  

prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne: Žiadaný pozemok priamo susedí 

s pozemkom - záhradou, ktorého vlastníkmi sú manželia pán František Lovász a pani 

Helena Lovászová. Tento pozemok nie je pre Mesto Hurbanovo využiteľný pre iné účely. 

Pozemok z hľadiska jeho dispozície nie je vhodný na samostatné využívanie. 

C.  s c h v a ľ u j e  

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

pozemok, parcelu registra „C“ č. 2318/2 – záhrady o výmere 27 m2, vedeného na LV č. 

4187 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Františka Lovásza a Heleny 

Lovászovej, obaja bytom Smreková 655/10, 947 01 Hurbanovo za kúpnu cenu stanovenú 

v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo, prílohy č. 3, vo 

výške 9,00 €/m2,  t. j. kúpna cena celkom: 243,00 €. 

 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 9                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

Uznesenie č. 655/2018-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

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

s odpredajom nehnuteľnosti v  k. ú. Hurbanovo, a to parcely registra „C“ č. 2317/3 – 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 50 m2 zapísaného na LV č. 4187 do 

bezpodielového spoluvlastníctva manželov Františka Lovásza a Heleny Lovászovej, obaja 

bytom Smreková 655/10, 947 01 Hurbanovo.  Jednotková kúpna cena pozemkov sa 

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

výške 9,00 €/m2, t.j. kúpna cena celkom: 450,00 €. Poplatky spojené s prevodom 

nehnuteľnosti hradia nadobúdatelia. 

 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 9                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

o) Súhlas s prenájmom pozemku – Máté Elek 

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

zápisnice. 

        Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 616/2018-MZ zo dňa 13. 9. 

2018 bolo schválené zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo prenajať časť z pozemku, z 

parcely registra „C“ č. 2895/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2 v k. ú. 

Hurbanovo, pre pána Máté Eleka, bytom Komárňanská 138, 947 01 Hurbanovo, podľa § 

9a, ods. 9, písm. c) zákona o majetku obcí. Cena prenájmu sa určuje podľa Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo vo výške 20,00 € ročne na 

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

a webovej stránke mesta. Schválenie prenájmu nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 9, písm. c) 

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

väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 656/2018-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s ú h l a s í 

s prenájmom časti z pozemku, z parcely registra „C“ č. 2895/1 – zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 19 m2 v k. ú. Hurbanovo, pre pána Máté Eleka, bytom Komárňanská 

138, 947 01 Hurbanovo, za cenu prenájmu vo výške 20,00 € ročne na obdobie 5 rokov, od 

1. 11. 2018 do 31. 10. 2023 podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

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

 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 9                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

p) Poradovník pre mestské nájomné byty v roku 2018 - doplnenie 

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

zápisnice. 
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       Na základe poverenia komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej pri MsZ v Hurbanove 

vám predkladám návrh poradovníka – doplnenie na mestské nájomné byty pre rok 2018 

podľa VZN o prenajímaní bytov vo vlastníctve mesta Hurbanovo.  

Návrh doplnenie poradovníka nájomných bytov na rok 2018:  

1. Patrik Stanko, Mgr. a Zuzana Stanková Severná č. 626/1, Hurbanovo 

 

Uznesenie č. 657/2018-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s c h v a ľ u j e  

doplnenie poradovníka nájomných bytov na rok 2018 v nasledovnom členení:  

Meno a priezvisko, Adresa trvalého pobytu:  

1. Patrik Stanko, Mgr. a Zuzana Stanková, Severná č. 626/1, Hurbanovo. 

 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 9                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

Anna Žigová, zástupkyňa primátorky mesta zdôraznila, že žiadosť na mestský nájomný 

byt je potrebné doručiť na Mesto Hurbanovo vždy do konca marca. 

 

K bodu 12 – D i s k u s i a  

V rámci diskusie primátorka mesta, Mgr. Basternák informovala o vodovodných 

prípojkách na ulici Mierová – 25 ks (10 osôb nemalo záujem), na ulici Záhradnícka – 5 ks 

prípojok (4 osoby nemali záujem).  

Anna Žigová, zástupkyňa primátorky mesta informovala o mestských nájomných bytoch, 

ktoré budú opravované a ich účel zostane zachovaný tak, ako je uvedené v zmluve 

o poskytnutí dotácie. 

Ďalej informovala dôchodcov mesta, že dňa 26. 10. 2018 zamestnanci mestského úradu 

budú rozdávať 5 € poukážky v rámci osláv Mesiaca úcty k starším v Kultúrnom dome 

Hurbanovo. 

Ing. Gróf poďakoval všetkým prítomným za odvedenú prácu počas uplynulých štyroch 

rokov. 

 

K bodu 13 – Z á v e r  

Nakoľko  program  rokovania  mestského zastupiteľstva  bol vyčerpaný, primátorka 

mesta Mgr. Ildikó Basternák sa poďakovala poslancom, vedúcim oddelení a 

organizáciám za prácu počas uplynulých štyroch rokov a ukončila 30. zasadnutie 

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

              primátorka mesta                                                             prednostka úradu    

 

 

 

 

 

Overovatelia:     Anna  Ž i g o v á                                                        

 

                            Ing. Zoltán  H e g y i 

 

 

 

 


