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Výpisy uznesení MZ  z 10. zasadnutia, konaného dňa 17. 12. 2019 

 

Uznesenie  č. 189/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

a) s c h v a ľ u j e 

predložené zmeny návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hurbanovo č. 136 o dani 

z nehnuteľností nasledovne: 
čl. 3 

Daň z pozemkov – sadzby dane 

Správca dane na území celého mesta Hurbanovo, okrem pozemkov uvedených v čl. 3 ods. (2) tohto 

nariadenia, určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov pre jednotlivé druhy pozemkov vo výške: 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty 0,33 % 

b) záhrady 0,65 % 

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,65 % 

d) lesné pozemky, na ktorých  sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné 

hospodársky využívané vodné plochy 

0,33 % 

e) stavebné pozemky 0,49 % 

Správca dane na území celého mesta Hurbanovo určuje na pozemky, na ktorých sa nachádza zariadenie na 

výrobu elektriny zo slnečnej energie, transformačná stanica alebo   predajný stánok, ročnú sadzbu dane z  

pozemkov  pre  jednotlivé  druhy pozemkov vo výške 1,25 %. 

čl. 4 

Daň zo stavieb - sadzby dane 

Správca dane na území celého mesta Hurbanovo určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 

zastavanej plochy stavby vo výške: 

a) 0,18 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu, 

b) 0,39 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby 

využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 

administratívu, 

c) 0,33 € za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu, 

d) 0,39 € za samostatne stojace garáže 

e) 0,39 € za stavby hromadných garáží 

f) 0,39 € za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou 

g) 1,75 € za  priemyselné stavby,  stavby  slúžiace  energetike,  stavby  slúžiace stavebníctvu,  stavby  

využívané  na  skladovanie  vlastnej  produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 
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h) 1,82 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu 

súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou, 

i) 0,84 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h). 

 

Správca dane  určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie  0,05 € za 

každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. 

čl. 5 

Daň z bytov - sadzby dane 

Správca dane na území celého mesta Hurbanovo určuje ročnú sadzbu dane z  bytov za každý aj začatý m2  

podlahovej plochy bytu vo výške: 0,16 €. 

Správca dane na území celého mesta Hurbanovo určuje ročnú sadzbu dane z bytov za každý aj začatý m2 

podlahovej plochy nebytového priestoru nachádzajúceho sa v bytovom dome : 

a) 0,16 € za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú činnosť, 

b) 0,47 € za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú činnosť, 

c) 0,39 € za nebytové priestory slúžiace ako garáž. 

 

 

b) r u š í 

uznesenie č. 166/2019 MZ z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, konaného 

dňa 5.12.2019 z dôvodu, že poslanci mestského zastupiteľstva boli pri predkladaní návrhu 

uznesenia uvedení do omylu nesprávne citovanou výškou sadzieb daní, ktorú schválili. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                 10                                                                             

                                                                                               proti               0                                    

                                                                                                       zdržal sa hlasovania    0 

 

 

Uznesenie  č. 190/2019-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, 

3. s likvidáciou neupotrebiteľného a nepredajného majetku,  

4. s odpísaním pohľadávok  v súlade s predloženým návrhom. 
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Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                 10                                                                             

                                                                                               proti               0                                    

                                                                                                       zdržal sa hlasovania    0 

 

Uznesenie  č. 191/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

berie na vedomie  

Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove na rok 2020 podľa predloženého 

návrhu. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                   9                                                                             

                                                                                               proti                0                                    

Mgr.Pupák                                                                                         zdržal sa hlasovania     1 

 

 

 

Uznesenie  č. 192/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

v rámci výzvy na predkladanie projektových zámerov IROP-PO2-SC212-PZ-2019-13:  

a) Predloženie projektového zámeru za účelom realizácie projektu „CIZS Hurbanovo“ v   

    objekte zdravotného strediska na ul. Komárňanská č. 104, Hurbanovo,  

b) Poskytované služby v Centre integrovanej zdravotnej starostlivosti:  

    - Všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť pre dospelých  

    - Všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť pre deti a dorast  

    - Špecializovaná gynekologická ambulantná zdravotná starostlivosť  

    - Špecializovaná zubno - lekárska ambulantná starostlivosť  

    - Špecializovaná chirurgická ambulantná starostlivosť  

    - Špecializovaná rádiodiagnostická ambulancia 

    - Špecializovaná ambulancia - ortopédia  

      Iné služby s poskytovaním sociálne – zdravotné poradenstvo, ADOS  

c) Zabezpečenie finančných prostriedkov zo strany žiadateľa na spolufinancovanie   

    realizovaného projektu vo výške 5 % z oprávnených výdavkov max. 45 tis. €,  

d) Formu zabezpečenia partnerstva v Centre integrovanej zdravotnej starostlivosti  

    prostredníctvom  Zmlúv o partnerstve. 

 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                  9                                                                             

                                                                                               proti               0                                    

                                                                                                       zdržal sa hlasovania    0 
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Uznesenie  č. 193/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

v rámci výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci III. 

Rozšírenia špecifikácie činností podpory na rok 2020 pre L. Oblasť zvyšovania energetickej 

účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania  

a) Predloženie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na realizáciu výmeny 

vstupných a okenných otvorov,  

b) zabezpečenie finančných prostriedkov zo strany žiadateľa na spolufinancovanie 

realizovaného projektu vo výške 5 % z oprávnených výdavkov max. 10 000 €,  

c) vyhlásenie verejných súťaží k investičnej akcii. 

 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                  9                                                                             

                                                                                               proti               0                                    

                                                                                                       zdržal sa hlasovania    0 

 

 

Uznesenie  č. 194/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje   

poskytnutie dotácie v zmysle § 7 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

vo výške 1 000 € pre Mesto Prešov na  likvidáciu následkov havárie - tragického výbuchu 

plynu v bytovom dome na Mukačevskej ulici, 

schvaľuje  

IV. zmenu rozpočtu mesta na rok 2019 nasledovne: 

zníženie výdavkovej položky 08.2.0.  630 – kultúrne podujatia mesta o 1 000 € v rámci 

podprogramu 11.1. a v rámci podprogramu 14.1. zvýšenie položky 01.1.1.  640 – transfery 

pre inú obec o 1 000 €. 

 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                  9                                                                             

                                                                                               proti               0                                    

                                                                                                       zdržal sa hlasovania    0 

 

 

Uznesenie  č. 195/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

ž i a d a  

primátora mesta vypracovať dokument k určeniu názvov ulíc v meste Hurbanovo. 
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Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 

PaedDr.,Mgr.Hajníková, Mgr.Tužinčin, Doležaj, Mgr.Pupák, Schvarcz      za                                  5                                                                             

Bc.Tomaščin, Ševčík                                                                        proti               2                                    

JUDr.Rusňák, RNDr.Hamranová                                                                 zdržal sa hlasovania    2 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Mgr. Peter Závodský 

                                                                             primátor mesta 
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