Mesto Hurbanovo
ul. Komárňanská č. 91, 947 01 Hurbanovo

Výpisy uznesení MZ z 3. zasadnutia, konaného dňa 25. 4. 2019
Uznesenie č. 24/2019-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
schvaľuje
Dodatok č. 1 ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 104 o dani za
užívanie verejného priestranstva.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:

za
proti
zdržal sa hlasovania

11
0
0

Uznesenie č. 25/2019-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
poveruje
primátora mesta, poslancov MZ a vedúcich zamestnancov mestského úradu na vypracovanie
dokumentáciu pod názvom „Parkovacia politika v Hurbanove“.
Termín: do 30. septembra 2019.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:

za
proti
zdržal sa hlasovania

11
0
0

Uznesenie č. 25/2019-MZ pán primátor, Mgr. Závodský vetoval.
Uznesenie č. 26/2019-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
b e r i e n a v e d o m i e, že :
a. Návrh pre Zmeny a doplnky ÚPN- Hurbanovo č.1/2018 bol po dobu viac ako 30 dní
vyvesený na úradnej tabuli mesta a bol prerokovaný s dotknutými orgánmi štátnej správy,
samosprávy, právnickými a fyzickými osobami v súlade s príslušnými ustanovením §22
Stavebného zákona.
b. Akceptované pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a právnických
a fyzických osôb sú zapracované v dokumentácii Zmeny a doplnky ÚPN - Hurbanovo
č.1/2018.
c. Okresný úrad v Nitre, Odbor výstavby a bytovej politiky po prerokovaní, vyhodnotení
pripomienkového konania Návrh posúdil a vydal k nemu súhlasné stanovisko podľa § 25
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Stavebného zákona listom OU-NR-OVBP1-2019/021279 zo dňa 10.04.2019, v ktorom
konštatuje, že Zmeny a doplnky ÚPN - Hurbanovo č. 1/2018 a postup ich obstarávania
a prerokovania je v súlade s príslušnými právnymi predpismi a v súlade so záväznou
časťou vyššieho stupňa územnoplánovacej dokumentácie – t.j. ÚPN R Nitrianskeho kraja.
Zároveň odporúča mestskému zastupiteľstvu Hurbanovo dokumentáciu schváliť.
súhlasí
s vyhodnotením pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy, právnických
a fyzických osôb k dokumentácii Zmeny a doplnky ÚPN - Hurbanovo č. 1/2018.
schvaľuje
Zmeny a doplnky ÚPN- Hurbanovo č.1/2018 so stanovenou záväznou časťou.
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hurbanovo č. 130 zo dňa 25.04.2019, ktorým sa mení a
dopĺňa VZN mesta Hurbanovo MZ č. 116/2007zo dňa 13.09.2007, ktorým sa vyhlasuje
Záväzná časť Územného plánu mesta Hurbanovo v znení neskorších zmien MZ č. 422/2009
zo dňa 29.01.2009 o záväzných častiach územného plánu mesta Hurbanovo a ktorým sa
vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov ÚPN - Hurbanovo č. 1/2018.
Záväzná textová časť sa mení v zmysle prílohy č.1, ktorá je súčasťou všeobecne záväzného
nariadenia. Záväzná grafická časť sa mení v zmysle náložky výkresu č. 8 – Regulácia
a verejnoprospešné stavby.
poveruje
Primátora mesta:
1. Zabezpečiť u spracovateľa dokumentácie Zmeny a doplnky ÚPN- Hurbanovo č. 1/2018
vypracovanie čistopisu dokumentácie v troch originálnych vyhotoveniach v termíne do
dvoch mesiacov od nadobudnutia platnosti VZN č. 130, zo dňa 25. 04. 2019, ktorým sa
vyhlasujú záväzné časti dokumentácie Zmeny a doplnky ÚPN- Hurbanovo č. 1/2018.
2. Zabezpečiť uloženie dokumentácie Zmeny a doplnky ÚPN- Hurbanovo č. 1/2018 na
Okresnom úrade v Nitre, Odbor výstavby a bytovej politiky, na mestskom úrade
Hurbanovo a na príslušnom stavebnom úrade a zaslať registračný list o obsahu
dokumentácie spolu s kópiou uznesenia o jej schválení MDaV SR.
3. Vyhlásiť záväzné časti dokumentácie Zmeny a doplnky ÚPN - Hurbanovo č. 1/2018
všeobecne záväzným nariadením a zverejniť ich v zmysle §27 ods. 3 písm. a) a b) zák. č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:
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Mesto Hurbanovo
ul. Komárňanská č. 91, 947 01 Hurbanovo
Uznesenie č. 27/2019-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
1. k o n š t a t u j e,
že protest Okresnej prokuratúry Komárno č. Pd 39/19/4401-3 zo dňa 25.03.2019 je dôvodný.
2. v y h o v u j e
protestu Okresnej prokuratúry Komárno č. Pd 39/19/4401-3 zo dňa 25.03.2019.
3. ž i a d a
primátora Mesta Hurbanovo, Mgr. Petra Závodského, aby na najbližšie zasadnutie
mestského zastupiteľstva zabezpečil návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia č.
54 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na základe
protestu Okresnej prokuratúry Komárno č. Pd 39/19/4401-3 zo dňa 25.03.2019.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:

za
proti
zdržal sa hlasovania

11
0
0

Uznesenie č. 28/2019-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
A. r u š í Delegovanie zástupcov Mesta Hurbanovo v :
- Rade školy pri Základnej škole, Konkolyho - Thege 2, Hurbanovo : Zoltána Ondrušeka,
Mgr. Petra Závodského, Zoltána Polláka, Ing. Adrianu Kasášovú
- Rade školy pri Základnej škole s MŠ Á.F. s VJM, Športová 7, Hurbanovo : Mgr.
Rolanda Hulka, Martu Uzsákovú, Petra Ondruseka, Silviu Fejesovú
- Rade školy pri Základnej umeleckej škole, Komárňanská 116, Hurbanovo :
Tímeu Vargovú, Annu Žigovú
- Rade školy pri Materskej škole, Nový diel 50, Hurbanovo : RNDr. Máriu Hamranovú,
Bc. Štefana Tomaščina, PaedDr. Juraja Sviteka, Georgínu Radošickú
- Rade školy zariadenia pri Centre voľného času, Novozámocká 10, Hurbanovo: Zoltána
Ondrušeka, Mgr. Katarínu Valachovú
B. s c h v a ľ u j e do rád škôl a školských zariadení nasledovných delegátov :
- Základná škola, Konkolyho - Thege č. 2 v Hurbanove : Jozef Doležaj - Vék 2116/152,
Hurbanovo, Ing. Norbert Seifert, Pribetská 829/27, Hurbanovo - Bohatá, Mgr. Ľuboš
Tužinčin - Ordódyho 785/3, Hurbanovo - Bohatá, PaedDr. Angelika Hajníková - Práce
2457/5, Hurbanovo
- Základná škola s MŠ Á. Fesztyho s VJM, Športová 7, Hurbanovo : Eduard ŠevčíkŠáradská 356/13, Hurbanovo, Mgr. Štefan Pupák - Pivovarská 2517/17, Hurbanovo-Bohatá,
Ing. Adriana Kasášová, ul. 28. októbra 1662/26, Hurbanovo, Silvia Fejesová - Kvetná
2375/13, Hurbanovo
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- Základná umelecká škola, Komárňanská č. 116, Hurbanovo : Ctibor Melich - Tichá
620/3, Hurbanovo, Tímea Vargová- Orechová1117/16, Hurbanovo-Bohatá
- Materská škola, Nový diel č. 50, Hurbanovo : RNDr. Mária Hamranová - Pivovarská
2512/7, Hurbanovo-Bohatá, Bc. Štefan Tomaščin – Sládkovičova 2588/28, HurbanovoBohatá, PaedDr. Juraj Svitek – Komárňanská 85/171, Hurbanovo, Marián Botoš- Malá
1899/23, Hurbanovo
- Centrum voľného času, Novozámocká 10, Hurbanovo : JUDr. Miroslav Rusňák - Vék
2173/38, Hurbanovo, František Schvarcz - Sládkovičova 2585/20, Hurbanovo-Bohatá.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:

za
proti
zdržal sa hlasovania

11
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0

za
proti
zdržal sa hlasovania

11
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0

Uznesenie č. 29/2019-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
prerokovalo
správu MZ v Hurbanove o výsledku kontroly HK/2/2019
berie na vedomie
správu MZ v Hurbanove o výsledku kontroly HK/2/2019.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:

Uznesenie č. 30/2019-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
schvaľuje
udelenie čestného občianstva mesta Hurbanovo v roku 2019 pani Hane Hegerovej za
zviditeľnenie mesta Hurbanovo a šírenie jeho dobrého mena vo svete.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:

za
proti
zdržal sa hlasovania

Uznesenie č. 31/2019-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
A. r u š í
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Mesto Hurbanovo
ul. Komárňanská č. 91, 947 01 Hurbanovo
dňom 30. 4. 2019 uznesenie č. 53/2015 - MZ zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Hurbanove, konaného dňa 30. 4. 2015, ktorým sa určovali sobášne miestnosti a sobášne
dni
B. s c h v a ľ u j e
s účinnosťou od 1. 5. 2019 za miesto vykonávania sobášnych obradov Sobášnu sieň Mesta
Hurbanovo na Nám. Dr. M. Thege - Konkolyho č. 3, Hurbanovo
C. s c h v a ľ u j e
s účinnosťou od 1.5.2019 sobášne dni a hodiny pre Matričný úrad Hurbanovo nasledovne:
štvrtok od 13.00 hod. do 15.00 hod.,
sobota od 13.00 hod. do 16.00 hod.
Sobášnymi dňami nie sú nedeľa, štátne a cirkevné sviatky a sobota spadajúca do
veľkonočných sviatkov. Uzavretie manželstva na inom obradnom mieste sa uskutočňuje
podľa § 4 ods. 2 zákona č. 36/2005 o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Správne poplatky za uzavretie manželstva sú stanovené
v sadzobníku správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:

za
proti
zdržal sa hlasovania

11
0
0

Uznesenie č. 32/2019-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
schvaľuje
poslanecký návrh poslanca Bc. Štefana Tomaščina na vytvorenie areálov na voľný pohyb
psov,
žiada
primátora mesta Hurbanovo aby na najbližšie zasadnutie MsZ pripravilo Mesto Hurbanovo
návrh lokalít pre predmetné výbehy aj s vypracovaním dopadu na rozpočet mesta
a s určením termínu dokončenia výstavby týchto výbehov.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:

za
proti
zdržal sa hlasovania

Uznesenie č. 33/2019-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
konštatuje
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že prenájom časti pozemku z parcely registra „C" č. 488 - zastavané plochy a nádvoria o
výmere 54 m2 v k. ú. Hurbanovo pre žiadateľku pani Agnešu Sukolovú je prípad hodný
osobitného zreteľa
o d ô v o d ň u j e prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne.
Žiadateľka býva v bytovom dome, ktorý sa nachádza na žiadanom pozemku. Z toho dôvodu,
má v záujme používať žiadaný pozemok ako pozemok pod svojou garážou a záhradku pre
vlastné účely
schvaľuje
zverejnenie svojho zámeru prenajať časť z pozemku, parcela registra „C" č. 488 - zastavané
plochy a nádvoria o výmere 54 m2 pre Agnešu Sukolovú, bytom Slobody 10, 947 01
Hurbanovo z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č.
138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení na úradnej tabuli a webovej stránke Mesta
Hurbanovo, a to najmenej 15 dní pred schvaľovaním tohto nájmu mestským
zastupiteľstvom. Cena nájmu sa určuje podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
Mesta Hurbanovo vo výške 27,00 € ročne.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:

za
proti
zdržal sa hlasovania

11
0
0

Uznesenie č. 34/2019-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
konštatuje,
že prenájom časti pozemku z parcely registra „C" č. 2628/1 - zastavané plochy a nádvoria o
výmere 20 m2 v k. ú. Hurbanovo pre žiadateľa pána Mariána Štifnera je prípad hodný
osobitného zreteľa
o d ô v o d ň u j e prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne.
Žiadateľ býva v bytovom dome, ktorý sa nachádza na žiadanom pozemku. Z toho dôvodu
má v záujme používať žiadaný pozemok ako pozemok pod prenosnou garážou pre vlastné
motorové vozidlo, tak, ako to bolo aj doteraz
schvaľuje
zverejnenie svojho zámeru prenajať časť z pozemku, parcela registra „C" č. 2628/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2 pre Mariána Štifnera, bytom Krátka 5, 947 01
Hurbanovo z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č.
138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení na úradnej tabuli a webovej stránke Mesta
Hurbanovo, a to najmenej 15 dní pred schvaľovaním tohto nájmu mestským
zastupiteľstvom. Cena nájmu sa určuje podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
Mesta Hurbanovo vo výške 20,00 € ročne.
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Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:

za
proti
zdržal sa hlasovania

11
0
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Uznesenie č. 35/2019-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
k o n š t a t u j e,
že prenájom časti pozemku z parcely registra „C" č. 2895/1 - zastavané plochy a nádvoria o
výmere 15 m2 v k. ú. Hurbanovo pre žiadateľa pána Martina Švataráka je prípad hodný
osobitného zreteľa
o d ô v o d ň u j e prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne.
Žiadateľ býva v bytovom dome, ktorý sa nachádza na žiadanom pozemku. Z toho dôvodu
má v záujme používať žiadaný pozemok ako pozemok pod svojou montovanou plechovou
garážou
schvaľuje
zverejnenie svojho zámeru prenajať časť z pozemku, parcela registra „C" č. 2895/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2 pre Martina Švataráka, bytom Komárňanská
138, Hurbanovo z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c)
zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení na úradnej tabuli a webovej stránke
Mesta Hurbanovo, a to najmenej 15 dní pred schvaľovaním tohto nájmu mestským
zastupiteľstvom. Cena nájmu sa určuje podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
Mesta Hurbanovo vo výške 20,00 € ročne.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:

za
proti
zdržal sa hlasovania

11
0
0

Uznesenie č. 36/2019-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
konštatuje
že prenájom časti pozemku z parcely registra „C" č. 2895/1 - zastavané plochy a nádvoria o
výmere 14 m2 v k. ú. Hurbanovo pre žiadateľa pána Ladislava Geletu je prípad hodný
osobitného zreteľa.
o d ô v o d ň u j e prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne.
Žiadateľ býva v bytovom dome, ktorý sa nachádza na Žiadanom pozemku. Z toho dôvodu
má v záujme používať žiadaný pozemok ako pozemok pod svojou garážou pre vlastné
motorové vozidlo, ako to bolo aj doteraz.
schvaľuje
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zverejnenie svojho zámeru prenajať časť z pozemku, parcela registra „C" č. 2895/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2 pre Ladislava Geletu, bytom Komárňanská
140, 947 0 Hurbanovo z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c)
zákona č.138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení na úradnej tabuli a webovej stránke
Mesta Hurbanovo, a to najmenej 15 dní pred schvaľovaním tohto nájmu mestským
zastupiteľstvom. Cena nájmu sa určuje podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
Mesta Hurbanovo vo výške 20,00 € ročne.
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:

za
proti
zdržal sa hlasovania
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Počas hlasovania poslanec Doležaj nebol prítomný.
Uznesenie č. 37/2019-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
k o n š t a t u j e,
že prenájom pozemku, parcely registra „C" č. 758 -vinice o výmere 762 m2 v k. ú. Bohatá
pre žiadateľa pána Maroša Pastoreka je prípad hodný osobitného zreteľa.
O d ô v o d ň u j e prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne
Žiadateľ prevádzkuje predajňu Flóra Obal, ktorej činnosť je zameraná na výrobu a predaj
darčekových obalov a predmetov a nachádza sa na pozemku, ktorý priamo susedí so
žiadaným pozemkom, ktorý používa na uskladňovanie tovaru. Z toho dôvodu má v záujme
používať žiadaný pozemok na skladovanie tovaru pre svoju prevádzku, tak, ako to bolo
doteraz
schvaľuje
zverejnenie svojho zámeru prenajať pozemok, parcelu registra „C" č. 758 - vinice o výmere
762 m2 pre Maroša Pastoreka, bytom Orechová 8, 947 03 Hurbanovo - Bohatá z dôvodu
hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č.138/91 Zb. o majetku
obcí v platnom znení na úradnej tabuli a webovej stránke Mesta Hurbanovo, a to najmenej
15 dní pred schvaľovaním tohto nájmu mestským zastupiteľstvom. Cena nájmu sa určuje
podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo vo výške 76,20 €
ročne.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:
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Mesto Hurbanovo
ul. Komárňanská č. 91, 947 01 Hurbanovo
Uznesenie č. 38/2019-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
súhlasí
s odpredajom pozemkov v k. ú. Hurbanovo, zapísaných na LV č. 2376, a to parcelu registra
„C" č. 2525/8 - ostatná plocha o výmere 16 m2 a parcelu registra „C" č. 2529/9 - zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 9 m2 do výlučného vlastníctva spoločnosti Západoslovenská
distribučná, a. s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518, za kúpnu cenu
22,00 €/m2, t. j. celkom: 550,00 €, podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v platnom znení. Poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí
nadobúdateľ.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:

za
proti
zdržal sa hlasovania
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Uznesenie č. 39/2019-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
súhlasí
a) so zriadením vecných bremien, podľa GP č. 34125361- 69/2019, za odplatu dohodnutú
oboma zmluvnými stranami vo výške 693,00 €, v prospech spoločnosti Západoslovenská
distribučná, a.s. Ide o nasledovné nehnuteľnosti:
Parc. č.
1476/13
1476/14
1476/15

Reg. KN
C
C
C

LV č.
907
907
907

Výmera v m2
Druh pozemku
5793
Zastavaná plocha a nádvorie
462
Zastavaná plocha a nádvorie
71
Zastavaná plocha a nádvorie

k.ú.
Bohatá
Bohatá
Bohatá

Obec
Hurbanovo
Hurbanovo
Hurbanovo

Okres
Komárno
Komárno
Komárno

b) s uzatvorením zmluvy o riadení vecných bremien v prospech oprávneného
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava k nehnuteľnostiam
nachádzajúcim sa v k. ú. Bohatá, v súlade s § 9, ods. 2, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v platnom znení.
V prípade súhlasu žiadateľ pripraví Zmluvu o zriadení vecných bremien. Vecné bremeno
bude zriadené na neobmedzené obdobie, a to za jednorazovú odplatu vo výške 7,00 €/m2 a v
rozsahu cca 1 m + 1 m (t. j. šírka 2 m) do strán od kábla vedenia vysokého napätia (VN) z
dôvodu ochranného pásma.
Presný rozsah vecného bremena je stanovený geometrickým plánom č. 34125361 - 69/2019
zo dňa 5. 3. 2019. Orientačné údaje pre poplatky za VB (vecné bremená) za TS, NNV, NNK,
ul. Pivovarská, Hurbanovo - Bohatá:
- výmera vymedzená geometrickým plánom 99 m2. Celková suma: 693 €, slovom:
šesťstodeväťdesiattri eur.
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Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:

za
proti
zdržal sa hlasovania
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Uznesenie č. 40/2019-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
konštatuje
že prenájom nebytových priestorov o výmere 38 m2, nachádzajúcich sa na prízemí budovy
Domu služieb so súpisným číslom 1548, na adrese Nám. Dr. Konkolyho - Thege 6,
Hurbanovo, na parcele registra „C" č.125 -zastavané plochy a nádvoria pre žiadateľku
MVDr. Katarínu Pollákovú, bytom 947 01 Martovce č. 140, IČO: 42335094, zapísaná v
registri Komory veterinárnych lekárov SR pod číslom 1893 je prípad hodný osobitného
zreteľa.
o d ô v o d ň u j e prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne:
Žiadateľka prevádzkuje od roku 2013 v prenajatých nebytových priestoroch na prízemí
budovy Domu služieb v Hurbanove veterinárnu ambulanciu, vždy riadne a včas platí
nájomné a v tejto činnosti má záujem aj naďalej pokračovať a rozvíjať ju.
schvaľuje
zverejnenie svojho zámeru prenajať nebytové priestory o výmere 38 m2 na prízemí budovy
Domu služieb so súpisným číslom 1548, na adrese Nám. Dr. Konkolyho - Thege 6,
Hurbanovo, na parcele registra „C" č.125 - zastavané plochy a nádvoria pre žiadateľku
MVDr. Katarínu Pollákovú, bytom 947 01 Martovce č. 140, IČO: 42335094, zapísaná v
registri Komory veterinárnych lekárov SR pod číslom 1893, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č.138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení
na úradnej tabuli a webovej stránke Mesta Hurbanovo, a to najmenej 15 dní pred
schvaľovaním tohto nájmu mestským zastupiteľstvom. Cena nájmu sa určuje podľa Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo vo výške 33,20 €/m2 ročne, t.j. pri
rozlohe nebytových priestorov 38 m2 celková cena nájmu je: 1261,60 € ročne.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:

za
proti
zdržal sa hlasovania
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Uznesenie č. 41/2019-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
súhlasí
a) s vypracovaním geometrického plánu na prístupovú cestu k záhradám, k parcelám registra
„C“ č. 1337/2, 1332/1, 1332/2, 1332/3, 1332/4, 1332/5, 1332/6, 1332/7, 1332/8, 1332/9,
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1332/10, 1332/11, 1332/12, 1332/19, 1332/18, 1332/16 a 1332/17, v k. ú. Hurbanovo cez
parcely registra „C“ č. 1310/1, 1311 a 1290/1, v k. ú. Hurbanovo.
b) so zápisom geometrického plánu (cesty k záhradám, k parcelám registra „C“ č. 1337/2,
1332/1, 1332/2, 1332/3, 1332/4, 1332/5, 1332/6, 1332/7, 1332/8, 1332/9, 1332/10, 1332/11,
1332/12, 1332/19, 1332/18, 1332/16 a 1332/17, v k. ú. Hurbanovo cez parcely registra „C“
č.1310/1, 1311 a 1290/1, v k. ú. Hurbanovo) do katastra nehnuteľností.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:
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proti
zdržal sa hlasovania
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Uznesenie č. 42/2019-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
súhlasí
s vyhotovením geometrického plánu na určenie zmeny hraníc pozemkov: časť z parcely
registra „C“ č. 3336 - záhrada o výmere 28 m2 (celková výmera je 995 m2), zapísaná na LV
č. 2869 za pozemok, časť z parcely registra „C“ č. 3337/2 – záhrada o výmere 28 m2
(celková výmera je 458 m2), zapísaná na LV č. 2648 a s vytvorením nových parciel, ktoré
budú predmetom zámeny.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:
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Uznesenie č. 43/2019-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
konštatuje
že prenájom časti pozemku z parcely registra „C" č.1318 - ostatná plocha o výmere 10 m2
(1 parkovacie miesto) v k. ú. Hurbanovo na vyhradenie parkovacieho miesta pre žiadateľa
spoločnosť LIMCAR s.r.o. je prípad hodný osobitného zreteľa.
o d ô v o d ň u j e prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne.
Žiadateľ prenajíma priestory na adrese Komárňanská 121 v Hurbanove (bývalá predajňa
Orange) na dispečing pre taxislužbu. Vyhradenie parkovacieho miesta je potrebné k výkonu
činnosti taxislužby a bude využívané ako parkovanie a stanovište taxislužby.
schvaľuje
zverejnenie svojho zámeru prenajať časť z pozemku, parcela registra „C" č.1318 - ostatná
plocha o výmere 10 m2 (1 parkovacie miesto) spoločnosti LIMCAR s.r.o., so sídlom
Slobody 16, 947 01 Hurbanovo, IČO: 47547006 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v
súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení na
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úradnej tabuli a webovej stránke Mesta Hurbanovo, a to najmenej 15 dní pred schvaľovaním
tohto nájmu mestským zastupiteľstvom. Cena nájmu sa určuje podľa výpočtu priemerného
ročného príjmu z parkovacieho automatu vo výške 391,20 € ročne s DPH.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:
PaedDr.Mgr.Hajníková

za
proti
zdržal sa hlasovania
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Uznesenie č. 44/2019-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
súhlasí
s tým, aby nájomca lng. Štefan Štifner, CSc. - ŠTIFI, so sídlom Zelený Háj 2652, 947 01
Hurbanovo, IČO: 31833438 uzatvoril zmluvu o nájme poľnohospodárskej pôdy s pánom
Ondrejom Ambrušom, bytom Pivovarská 2511/5, 947 03 Hurbanovo - Bohatá, na pozemok,
parcely registra „C" č. 3324 - orná pôda o výmere 6 818 m2 v k. ú. Bohatá za účelom
umiestnenia včelích úľov pre chov včelstiev.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:
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proti
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Uznesenie č. 45/2019-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
berie na vedomie
správu o podaných a pripravovaných projektoch k 18. aprílu 2019.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:
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Uznesenie č. 46/2019-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
žiada
primátora mesta vypracovať dokument s názvom Plán realizácie projektov v meste
Hurbanovo pre roky 2019 – 2022.
Termín: do 30. septembra 2019
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Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:
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Uznesenie č. 47/2019-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
berie na vedomie
informatívnu správu k materiálu „ Predžalobná výzva na plnenie “ od JUDr. Milan Šulva
advokát, advokátska kancelária AS Legal s.r.o. so sídlom Bratislava zastupujúca Mgr. Ildikó
Basternák.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:

za
proti
zdržal sa hlasovania

Mgr. Peter Závodský
primátor mesta
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