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Výpisy uznesení MZ  z 13. zasadnutia, konaného dňa 29. 4. 2020 
 
Uznesenie  č. 223/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
ruší  
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo, schválené uznesením č. 
122/2011-MZ zo dňa 31.08.2011 vrátane zmien a doplnkov,   
schvaľuje  
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo podľa predloženého 
návrhu. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
Bc.Tomaščin, JUDr.Rusňák, PaedDr.,Mgr.Hajníková, Schvarcz, Ševčík,                 za                                 6 
RNDr.Hamranová                                                                                                                                                                                    
Mgr.Pupák                                                                                  proti              1                                   
Doležaj, Mgr.Tužinčin, Melich                                                            zdržal sa hlasovania   3 
 
 
Uznesenie  č. 224/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2020 podľa predloženého návrhu s nasledovnou úpravou: 
v rámci podprogramu 12.14 sa funkčná klasifikácia 06.2.0. nahrádza funkčnou klasifikáciou 
02.2.0. Celková výška rozpočtovaných príjmov aj výdavkov po zapracovaní všetkých úprav 
je: 7 246 423 €. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
 
Uznesenie  č. 225/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
Do rád škôl a školského zariadenia nasledovných zástupcov :  
- Rada školy pri Základnej škole, Konkolyho-Thege č. 2 v Hurbanove :  
Ing. Norbert Seifert, Jozef Doležaj, Mgr. Ľuboš Tužinčin, PaedDr. Angelika Hajníková.  
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- Rada školy pri Základnej umeleckej škole, Komárňanská č. 116 v Hurbanove :  
Ctibor Melich, Tímea Vargová.  
- Rada školského zariadenia pri Centre voľného času, Novozámocká 10 v Hurbanove :  
JUDr. Miroslav Rusňák, František Schvarcz. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 226/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s odročením materiálu bod č. 7 z rokovania 13. MZ dňa 29. 4. 2020 s názvom: 
Odpustenie nájomného za nebytové priestory, z dôvodu prijatých opatrení COVID-19 na 
mesiac jún. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 227/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
mimoriadny členský príspevok pre Občianske združenie – Mikroregión Hurbanovo vo výške 
1992,00 eur.  
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 228/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
informatívnu správu o prijatých opatreniach na zabránenie šírenia koronavírusu COVID19 
na území mesta Hurbanovo. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
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Uznesenie  č. 229/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
predloženú informačnú správu k projektu CIZS Hurbanovo. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
 
Uznesenie  č. 230/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
predloženú Informatívnu správu k projektu SZĽH - Malá ľadová plocha.  
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
 
Uznesenie  č. 231/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
konštatuje,  
že prenájom nebytových  priestorov o výmere 150,46 m2 v budove  so súpisným číslom 
1146 – budovy bývalej ZŠ v Bohatej, ktorá sa nachádza na parcele registra „C“ č. 6 v k. ú. 
Bohatá pre žiadateľa spoločnosť DS Smith Slovakia s.r.o., so sídlom Dolné Hony 21/435, 
949 01 Nitra, IČO: 36 360 902 je prípad hodný osobitného zreteľa.   
odôvodňuje prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne,  
Žiadateľ prevádzkuje v budove bývalej ZŠ v Bohatej šijaciu dielňu od roku 2015 a má 
v záujme nebytové priestory v uvedenej budove používať aj naďalej. Žiadateľ uvedenú 
budovu zveľadil, vykonal rekonštrukciu budovy a priestorov, aby mohli spĺňať funkciu pre 
zdravé a kultúrne pracovné prostredie pre zamestnankyne šijacej dielne. Spoločnosť je 
prínosom pre mesto, nakoľko v tvorí pracovné miesta pre obyvateľov mesta, 
schvaľuje  
zverejnenie svojho zámeru prenajať nebytové priestory o výmere 150,46 m2 v budove so 
súpisným číslom 1146 – budova bývalej ZŠ v Bohatej, ktorá sa nachádza na parcele registra 
„C“ č. 6 v k. ú. Bohatá pre žiadateľa spoločnosť DS Smith Slovakia s.r.o., so sídlom Dolné 
Hony 21/435, 949 01 Nitra, IČO: 36 360 902 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 
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tabuli a webovej stránke Mesta Hurbanovo, a to najmenej 15 dní pred schvaľovaním tohto 
nájmu mestským zastupiteľstvom. Cena nájmu sa určuje v zmysle Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo vo výške 20,00 €/m2 ročne, t. j. spolu: 3 009,20 
€ ročne. Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu 5 rokov. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
 
Uznesenie  č. 232/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
konštatuje,  
že prenájom nebytových priestorov o výmere 66 m2, na prízemí v budove CVČ Hurbanovo, 
súpisné číslo 228, na parcele registra „C“ č. 1243, v k. ú. Bohatá, na ulici Novozámocká 10, 
947 03 Hurbanovo – Bohatá pre žiadateľa spoločnosť Prosocia s.r.o., so sídlom Á. Fesztyho 
23, 947 01 Hurbanovo je prípad hodný osobitného zreteľa,   
odôvodňuje prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne.  
Žiadateľom je spoločnosť, ktorá v žiadaných priestoroch v minulosti prevádzkovala Detské 
opatrovateľské centrum – Lienka. Z dôvodu rozhodnutia krízové štábu bolo toto centrum 
zatvorené. Žiadateľ – spoločnosť Prosocia s.r.o. má v záujme aj naďalej prevádzkovať tento 
druh sociálnej služby – starostlivosť o deti do 3 rokov, a preto by si rada prenajímala 
priestory v budove CVČ Hurbanovo práve na tento účel,  
schvaľuje  
zverejnenie svojho zámeru prenajať nebytové priestory na prízemí budovy CVČ Hurbanovo 
o výmere 66 m2 , na adrese Novozámocká 10, Hurbanovo - Bohatá, ktorá sa nachádza na 
parcele registra „C“ č. 1243 – zastavaná plocha a nádvorie, v k. ú. Bohatá pre žiadateľa 
spoločnosť Prosocia s.r.o., so sídlom Á. Fesztyho 23, 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 vo výške 20,00 €/m2 ročne, t. j. spolu nájom: 1 320,00 €. Nájomná 
zmluva bude uzatvorená na dobu 5 rokov. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
Bc.Tomaščin, JUDr.Rusňák, PaedDr.,Mgr.Hajníková, Melich, Ševčík,                    za                                 6 
RNDr.Hamranová                                                                                                                                                                                    
                                                                                                    proti              0                                   
Mgr.Pupák, Doležaj, Mgr.Tužinčin, Schvarcz                                           zdržal sa hlasovania   4 
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Uznesenie  č. 233/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove konštatuje,  
že odpredaj pozemkov v k. ú. Hurbanovo, zapísaných na LV č. 4187, a to:  
parcela registra „C“ č. 1391/5 – zastavané plochy o výmere 33 m2 (táto parcela bola 
novovytvorená geometrickým plánom č. 50301241-5/2020 zo dňa 27. 1. 2020 vyhotoveným 
geodetkou Ing. Klaudiou Ostružlíkovou) do podielového spoluvlastníctva žiadateľov pána 
Juraja Krajčíka, Ing. Michala Krajčíka a pani Ing. Viery Krajčíkovej a Marianny Karvaiovej 
v podiele každý po 1/4,  
parcelu registra „C“ č. 1391/7 – zastavané plochy o výmere 9 m2 (táto parcela bola 
novovytvorená geometrickým plánom č. 50301241-5/2020 zo dňa 27. 1. 2020 vyhotoveným 
geodetkou Ing. Klaudiou Ostružlíkovou) a parcelu registra „C“ č. 1392/2 – záhrady o výmere 
38 m2 do výlučného vlastníctva žiadateľky pani Margity Stevlíkovej v podiele 1/1 za kúpnu 
cenu stanovenú v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo, 
prílohy č. 3, vo výške 14,00 €/m2, je prípad hodný osobitného zreteľa.  
odôvodňuje prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne: Nakoľko žiadané pozemky 
priamo hraničia s pozemkami, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľov, ktorí tieto pozemky 
využívajú a aj budú v budúcnosti využívať, a pozemky sa nachádzajú za plotom žiadateľov, 
odkúpením týchto pozemkov by získali žiadatelia vlastnícke práva k jednému celku 
pozemkov hraničiacich s ich pozemkami, a tieto pozemky nie sú pre Mesto Hurbanovo 
využiteľné pre iné účely. Pozemky z hľadiska ich dispozície nie sú vhodné na samostatné 
využívanie.  
schvaľuje zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo odpredať nehnuteľnosti v k. ú. Hurbanovo, 
zapísaných  na LV č. 4187:  
parcela registra „C“ č. 1391/5 – zastavané plochy o výmere 33 m2 (táto parcela bola 
novovytvorená geometrickým plánom č. 50301241-5/2020 zo dňa 27.01.2020 vyhotoveným 
geodetkou Ing. Klaudiou Ostružlíkovou) do podielového spoluvlastníctva žiadateľov pána 
Juraja Krajčíka, bytom Hečkova 1532/1, 957 01 Dolné Ozorovce – Bánovce nad Bebravou, 
pána Ing. Michala Krajčíka, bytom Striebornícka 523/36, 956 41 Uhrovec, pani Ing. Viery 
Krajčíkovej, bytom Á. Fesztyho 1444/6, 947 01 Hurbanovo a Marianny Karvaiovej, bytom 
Jiráskova 3, 947 01 Hurbanovo, v podiele každý po 1/4,  
parcela registra „C“ č. 1391/7 – zastavané plochy o výmere 9 m2 (táto parcela bola 
novovytvorená geometrickým plánom č. 50301241-5/2020 zo dňa 27.01.2020 vyhotoveným 
geodetkou Ing. Klaudiou Ostružlíkovou) a parcelu registra „C“ č. 1392/2 – záhrady o výmere 
38 m2 do výlučného vlastníctva žiadateľky pani Margity Stevlíkovej, bytom Rybárska 25, 
947 01 Hurbanovo, v podiele 1/1 za kúpnu cenu stanovenú v zmysle Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo, prílohy č. 3, vo výške 14,00 €/m2 , t. j. kúpna 
cena celkom: 1 120,00 €. 
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Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 234/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
konštatuje,  
že odpredaj pozemkov v k. ú. Bohatá, novovytvorené geometrickým plánom č. 50301241-
150/2019 zo dňa 26. 11. 2019 vyhotoveným geodetkou Ing. Klaudiou Ostružlíkovou, a to: 
parcely registra „C“ č. 1485/35 – zastavané plochy o výmere 2 m2 , parcely registra „C“ č. 
1485/37 – zastavané plochy o výmere 87 m2 a parcely registra „C“ č. 1508/10 – ostatné 
plochy o výmere 6 m2 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Róberta Szabóa 
a manželky Silvie Szabóovej, obaja bytom Pivovarská 2520/23, 947 03 Hurbanovo – Bohatá 
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.  
odôvodňuje prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne:  
Žiadané pozemky priamo susedia s pozemkom manželov Szabóových, jedná sa o pozemky 
medzi cestou a nehnuteľnosťou žiadateľa, na ktorých sa nachádza aj príjazdová cesta k 
nehnuteľnosti a tieto pozemky sú pre Mesto Hurbanovo nevyužiteľné. Pozemky z hľadiska 
ich dispozície nie sú vhodné na samostatné využívanie, 
schvaľuje  
zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo odpredať nehnuteľnosti v k. ú. Bohatá, a to pozemky, 
parcelu registra „C“ č. 1485/35 – zastavané plochy o výmere 2 m2 , parcelu registra „C“ č. 
1485/37 – zastavané plochy o výmere 87 m2 a parcelu registra „C“ č. 1508/10 – ostatné 
plochy o výmere 6 m2, vedených na LV č. 907 do bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov pána Róberta Szabóa a manželky Silvie Szabóovej, obaja bytom Pivovarská 
2520/23, 947 03 Hurbanovo – Bohatá 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: 855,00 €.  
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                                                                                              
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 235/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
konštatuje,  
že odpredaj pozemkov v k. ú. Hurbanovo, ulica Športová, a to:  
parcela registra „C“ č. 1441/4 – ostatná plocha o výmere 17 m2, ktorá bola novovytvorená 
geometrickým plánom č. 50301241-12/2020 zo dňa 05.02.2020 vyhotoveným geodetkou 
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Ing. Klaudiou Ostružlíkovou a parcela registra „C“ č. 1448 – záhrada o výmere 74 m2, ktorej 
nový stav výmery je určený podľa geometrického plánu č. 50301241-12/2020 zo dňa 
05.02.2020 vyhotoveným geodetkou Ing. Klaudiou Ostružlíkovou do výlučného vlastníctva 
pána Michala Homolu, bytom Jiráskova 750/8, 947 01 Hurbanovo, za kúpnu cenu stanovenú 
v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo, prílohy č. 3, vo 
výške 5,00 €/m2, je prípad hodný osobitného zreteľa.  
odôvodňuje prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne:  
Žiadané pozemky priamo susedia s pozemkami, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa a žiadateľ 
má v záujme vysporiadať majetkové vzťahy k pozemkom, ktoré sú priľahlé k jeho 
pozemkom, tieto pozemky sú pre Mesto Hurbanovo neprístupné a nevyužiteľné pre iné 
účely. Pozemky z hľadiska ich dispozície nie sú vhodné na samostatné využívanie. 
schvaľuje  
zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo odpredať nehnuteľnosti v k. ú. Hurbanovo, a to:  
parcela registra „C“ č. 1441/4 – ostatná plocha o výmere 17 m2, ktorá bola novovytvorená 
geometrickým plánom č. 50301241-12/2020 zo dňa 05.02.2020 vyhotoveným geodetkou 
Ing. Klaudiou Ostružlíkovou a parcela registra „C“ č. 1448 – záhrada o výmere 74 m2, ktorej 
nový stav výmery je určený podľa geometrického plánu č. 50301241-12/2020 zo dňa 
05.02.2020 vyhotoveným geodetkou Ing. Klaudiou Ostružlíkovou, vedených na LV č. 2376 
do výlučného vlastníctva pána Michala Homolu, bytom Jiráskova 750/8, 947 01 Hurbanovo, 
za kúpnu cenu stanovenú v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta 
Hurbanovo, prílohy č. 3, vo výške 5,00 €/m2, t. j. kúpna cena celkom: 455,00 €. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 9                                                                             
                                                                                               proti              0                                                                                                             
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
Počas hlasovania poslanec Doležaj nebol prítomný. 
 
 
Uznesenie  č. 236/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
konštatuje,  
že prenájom časti z pozemku, parcely registra „C“ č. 1325/1 – zastavaná plocha o výmere   
86 m2 pre žiadateľa, spoločnosť Fidelio, s.r.o. je prípad hodný osobitného zreteľa.  
odôvodňuje prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne:       
Žiadateľ prenajíma a prevádzkuje reštauráciu Twins na Komárňanskej ulici v Hurbanove   a 
má v záujme si prenajímať aj žiadaný pozemok o výmere 86 m2 , na ktorom sa nachádza 
prístupová cesta k reštaurácii, za účelom zriadenia letnej terasy, a to v období od 1. mája do 
30. septembra príslušného kalendárneho roka (t.j. 5 mesiacov v roku).  
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schvaľuje  
zverejnenie svojho zámeru prenajať časť z pozemku, parcely registra „C“ č. 1325/1 – 
zastavaná plocha o výmere 86 m2 pre spoločnosť Fidelio, s.r.o., so sídlom Slnečná 921/1, 
946 52 Imeľ, IČO: 47 886 943 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 10,00 €/m2 ročne, t. j. 358,35 € ročne (5 mesiacov v každom 
kalendárnom roku). 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                 9                                                                             
Bc.Tomaščin                                                                                proti              1                                                                                                             
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
 
Uznesenie  č. 237/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
žiada  
primátora mesta o zabezpečenie vypratania a vyčistenia pozemku vo výlučnom vlastníctve 
Mesta Hurbanovo (k.ú. Hurbanovo, č. parc. 1214) vedeného na liste vlastníctva č. 2376 ako 
záhrada s výmerou 495 m2.  
Zároveň žiada o vybudovanie oplotenia medzi predmetným pozemkom vo vlastníctve Mesta 
Hurbanovo (k.ú. Hurbanovo, č. parc. 1214 vedeného na liste vlastníctva č. 2376 ako záhrada 
s výmerou 495 m2 a susedným pozemkom vo vlastníctve Romana Lakatoša (k.ú. 
Hurbanovo, č. parc. 1215) vedeného na liste vlastníctva č. 66 ako záhrada s výmerou 240 
m2. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                 8                                                                             
Bc.Tomaščin                                                                                proti              1                                                                                                             
PaedDr.,Mgr. Hajníková                                                                  zdržal sa hlasovania   1 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Mgr. Peter Závodský 

                                                                             primátor mesta 
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