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

 
   

 
Výpisy uznesení MZ  zo 14. zasadnutia, konaného dňa 28. 5. 2020 
 
Uznesenie  č. 238/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
ž i a d a 
primátora mesta do najbližšieho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove pripraviť 
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, ktorý bude aktualizovaný. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                 9                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
JUDr. Rusňák                                                                               zdržal sa hlasovania   1 
 
 
Uznesenie  č. 239/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
Záverečný účet mesta Hurbanovo za rok 2019 a celoročné hospodárenie mesta bez výhrad;   
schvaľuje  
1.   aby sa prebytok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške 518 824,48 EUR, upravený o 
nevyčerpané prostriedky zo ŠR a o ostatné nevyčerpané účelové prostriedky v celkovej sume 
96 883,11 EUR, použil na tvorbu rezervného fondu po zohľadnení schodku v oblasti 
finančných operácií vo výške 147 156,57 EUR.  
2.   aby zdrojom rezervného fondu boli aj prostriedky získané z rozdielu medzi výnosmi 
a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení v celkovej výške 5 786,58 €.  
berie na vedomie  
1. správu o vykonaní riadnej ročnej inventarizácie k 31. 12. 2019,  
2. správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a výročnej správy k  
31. 12. 2019,  
3. stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta Hurbanovo za rok 
2019. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
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Uznesenie  č. 240/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
Rozbor hospodárenia Základnej školy, so sídlom na Nám. Konkolyho - Thege č. 2 
Hurbanovo, za rok 2019 podľa predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
Uznesenie  č. 241/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
Rozbor hospodárenia Základnej školy s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím 
jazykom maďarským - Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda, Ul. športová č.7, Hurbanovo za 
rok 2019 podľa predloženého návrhu.  
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                 9                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
Doležaj                                                                                      zdržal sa hlasovania   1 
 
 
Uznesenie  č. 242/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
rozbor hospodárenia Základnej umeleckej školy – Művészeti Alapiskola Hurbanovo so 
sídlom Komárňanská 116, Hurbanovo za rok 2019 v predloženom znení.  
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 243/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
rozbor hospodárenia Materskej školy Hurbanovo, so sídlom Nový diel 50, Hurbanovo za rok 
2019 podľa predloženého návrhu.  
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
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Uznesenie  č. 244/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
Rozbor hospodárenia Zariadenia pre seniorov - Smaragd, Sládkovičova 30,  Hurbanovo, za 
rok 2019  podľa predloženého návrhu.  
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 245/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
predloženú Informatívnu správu o činnosti Súkromného centra špeciálnopedagogického 
poradenstva Hurbanovo za rok 2019. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 246/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
celková výška rezervného fondu mesta k 31. 12. 2019 je: 548 737,42 €  
schvaľuje  
použitie časti rezervného fondu mesta vo výške 369 202,42 € nasledovne:  
1. úhrada záväzkov z roka 2019 (v súlade s § 10 ods. 9 zákona 583/2004 Z. z.) v celkovej   
    výške: 32 850 €,  
2. dofinancovanie investičných aktivít z roku 2019 – prenos daňovej povinnosti: 5 535 €, 
3. osadenie nových vodomerov na vodovodnú sieť mesta: 4 000 €,  
4. vypracovanie projektových dokumentácií: 121 200 €,  
5. spolufinancovanie projektu: Modernizácia učební pre základné školy: 16 000 €,  
6. oprava  strechy kultúrneho domu – havarijný stav: 41 000 €, bleskozvod: 9 400  €, 
7. ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho s VJM: bleskozvod a podbitie strechy na budove školy –     
    16 100 €, 
8. Nákup hydraulického náradia pre DHZ: 3 000  €, 
9. suma vo výške 120 117,42 € sa ponechá na rezervnom fonde mesta na krytie 
nepredvídaných výdavkov, resp. na preklenutie nepriaznivej finančnej situácie na začiatku 
ďalšieho roka. 
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Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
RNDr.Hamranová, PaedDr.,Mgr. Hajníková, JUDr.Rusňák, Ševčík,                za                                 7                                                                            
Mgr.Tužinčin, Bc.Tomaščin, Schvarcz                                                                                                
                                                                                               proti              0                                   
Mgr.Pupák, Doležaj, Melich                                                              zdržal sa hlasovania   3 
 
Uznesenie  č. 247/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
Správu o výsledku kontroly hlavného kontrolóra mesta č. HK/2/2020. 
        
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 248/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í 
s odpredajom pozemkov v k. ú. Bohatá, zapísaných na LV č. 907, a to parcelu registra „C“ č. 
1485/35 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 m2, parcelu registra „C“ č. 1485/37 – 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 87 m2 a parcelu registra „C“ č. 1508/10 – ostatné 
plochy o výmere 6 m2, ktoré boli vytvorené geometrickým plánom č. 50301241-150/2019 
zo dňa 26. 11. 2019 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Róberta Szabóa a Silvie 
Szabóovej, obaja bytom Pivovarská 2520/23, 947 03 Hurbanovo – Bohatá, za kúpnu cenu 
9,00 €/m2, t.j. celkom: 855,00 €, podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení. Poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradia 
nadobúdatelia. 
o d ô v o d ň u j e   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. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
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Uznesenie  č. 249/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í 
s odpredajom pozemkov 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. 1. 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. 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, 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 €, podľa  § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení. Poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradia nadobúdatelia. 
o d ô v o d ň u j e 
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. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 250/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í 
s odpredajom pozemkov v k. ú. Hurbanovo, zapísaných na LV č. 2376, a to parcelu registra 
„C“ č. 1441/4 – ostatná plocha o výmere 17 m2 a parcelu registra „C“ č. 1448 – záhrada 
o výmere 74 m2 podľa geometrického plánu č. 50301241-12/2020 zo dňa 5. 2. 2020 do 
výlučného vlastníctva pána Michala Homolu, bytom Jiráskova 750/8, 947 01 Hurbanovo, za 
kúpnu cenu 5,00 €/m2, t.j. celkom: 455,00 €, podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 
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Zb. o majetku obcí v platnom znení. Poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí 
nadobúdateľ. 
o d ô v o d ň u j e 
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. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 9                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 251/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í 
s prenájmom nebytového priestoru o výmere 66 m2 na prízemí budovy CVČ, na adrese 
Novozámocká 5, Hurbanovo, ktorá sa nachádza na parcele registra „C“ č. 1243 – zastavaná 
plocha a nádvorie, v k. ú. Bohatá, pre spoločnosť Prosocia s.r.o., so sídlom Á. Fesztyho 23, 
947 01 Hurbanovo, za cenu prenájmu vo výške 1 320,00 € ročne na obdobie 5 rokov, 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 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 252/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í 
s prenájmom nebytového priestoru o výmere 150,46 m2 v budove so súpisným číslom 1146 
– budova bývalej ZŠ Bohatá, ktorá sa nachádza na parcele registra „C“ č. 6 – zastavaná 
plocha a nádvorie, v k. ú. Bohatá, pre spoločnosť DS Smith Slovakia s.r.o., so sídlom Dolné 
Hony 21/435, 949 01 Nitra, za cenu prenájmu vo výške 3 009,20 € ročne na obdobie 5 
rokov, 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 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
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Uznesenie  č. 253/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í 
s prenájmom časti z pozemku, z parcely registra „C“ č. 1325/1 – zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 86 m2 v k. ú. Hurbanovo, pre spoločnosť Fidelio, s.r.o., so sídlom Slnečná 921/1, 
946 52 Imeľ, za cenu prenájmu vo výške 358,35 € ročne (5 mesiacov v každom kalendárnom 
roku) na obdobie 5 rokov, 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 10 poslancov hlasovalo:                         za                                 9                                                                             
Bc. Tomaščin                                                                               proti              1                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 254/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
ž i a d a  
primátora mesta o zabezpečenie zamedzenia zberu vody  do zberných nádob Artézskej 
studne (pozemok parc. č. 1318 v k. ú. Hurbanovo) ozdobným prvkom tak, aby zostala 
zachovaná symbióza s charakterom mesta, k čomu je nutné zapojiť odborníkov a umelcov, 
ktorí toto zabezpečia. Termín ukončenia prác navrhujem do 30.7. 2020. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 255/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
ž i a d a  
primátora mesta o osadenie fontány na pitie, do parku Hliník v mestskej časti Bohatá, ktoré 
treba osadiť tak, aby ho mohli používať deti, dospelí, aj osoby so zdravotným postihnutím.  
Termín ukončenia navrhujem do 30.6.2020. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
 
Uznesenie  č. 256/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
ž i a d a 

    
Telefón: E-mail:      Internet:    IČO: 
035 / 3700222 mesto.hurbanovo@hurbanovo.sk      www.hurbanovo.sk    00 306 452 
    

 

mailto:mesto.hurbanovo@hurbanovo.sk
http://www.hurbanovo.sk/


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

 
primátora mesta, aby zabezpečil vytvorenie vhodných podmienok a následné presťahovanie 
Centra voľného času v Hurbanove (Novozámocká 10) do priestorov Domu kultúry 
v Hurbanove (Nám. Konkolyho - Thege 1) do 31. augusta 2020. 
Zároveň žiada primátora mesta, aby do 30. júna 2020 predložil mestskému zastupiteľstvu 
výšku sumy finančných prostriedkov potrebných na prípravu priestorov pre Centrum 
voľného času v budove Domu kultúry v Hurbanove. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 257/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e 
zámer realizácie projektu REKONŠTRUKCIA DOMU KULTÚRY HURBANOVO (II. 
etapa), ktorý má obsahovať čiastočné zamurovanie okenných otvorov a osadenie nových 
okenných výplní na južnej, východnej a severnej stene Domu kultúry a takisto rekonštrukciu 
priestorov nachádzajúcich sa na I. poschodí Domu kultúry Hurbanovo. Termín ukončenia 
a odovzdania do 31. októbra 2020. 
Zároveň žiada primátora mesta o zabezpečenie cenovej kalkulácie projektu 
REKONŠTRUKCIA DOMU KULTÚRY HURBANOVO (II. etapa) a jej predloženie na 
schválenie Mestskému zastupiteľstvu do 31. júla 2020. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Mgr. Peter Závodský 

                                                                             primátor mesta 
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