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

 
   

 
Výpisy uznesení MZ  z 15. zasadnutia, konaného dňa 25.6.2020 a pokračov. 30.6.2020 
 
Uznesenie  č. 258/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
p r i j í m a  
Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a 
mimoriadnych dávok mestom Hurbanovo s účinnosťou od 01. 07. 2020. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 9                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 259/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s vypracovaním dokumentácie Územný plán mesta Hurbanovo – Zmeny a doplnky č. 1/2020 
so špecifikáciou zmien podľa predloženého materiálu. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 260/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
informatívnu správu o riadnej účtovnej závierke spoločnosti MsVaK – Vodárne a kanalizácie 
mesta Hurbanovo, s.r.o. za rok 2019  
schvaľuje  
rozdelenie zisku nasledovne:  
- prídel do rezervného fondu vo výške 5% z čistého zisku 347,2 €  
- prídel do sociálneho fondu vo výške 5% z čistého zisku 347,2 €  
- odmenu konateľovi spoločnosti vo výške 20% z čistého zisku – 1 388,8 €  
- prevod na nerozdelený zisk z minulých rokov 70% z čistého zisku – 4 860,8 €. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
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Uznesenie  č. 261/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
žiada 
primátora mesta o zníženie stavu Mestskej polície Hurbanovo na 8 osôb (7+1). 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
Mgr.Pupák, Doležaj, Mgr.Tužinčin, Schvarcz, Botoš, Ševčík                         za                                 6                                                                             
Bc.Tomaščin                                                                                proti              1                                   
JUDr.Rusňák, RNDr.Hamranová, PaedDr.,Mgr.Hajníková                           zdržal sa hlasovania   3 
 
Uznesenie  č. 262/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
správu o činnosti Mestskej polície Hurbanovo za rok 2019.  
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                 9                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
Mgr.Pupák                                                                                  zdržal sa hlasovania   1 
 
Uznesenie  č. 263/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
prerokovalo  
Správu o výsledku kontroly mestskému zastupiteľstvu HK/3/2020 
berie na vedomie  
Správu o výsledku kontroly mestskému zastupiteľstvu HK/3/2020. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                 9                                                                             
Bc.Tomaščin                                                                                proti              1                                   
                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 
Uznesenie  č. 264/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo na II. polrok 2020   
schvaľuje  
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo na II. polrok 2020.  
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
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Uznesenie  č. 265/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
zmenu Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Hurbanove s účinnosťou 
dňom schválenia zmeny Mestským zastupiteľstvom v Hurbanove nasledovne:  
A) Článok 2 – Poslanecká odmena sa dopĺňa o bod 5. v nasledovnom znení: Poslanec je 
oprávnený odmietnuť alebo vzdať sa svojej ešte nesplatnej poslaneckej odmeny určenej 
podľa Článku 2 bodu 1. týchto Zásad. Vzdanie sa poslaneckej odmeny musí poslanec 
vykonať písomným, podpísaným vyhlásením prejavu vôle, že svoju poslaneckú funkciu 
alebo činnosť bude vykonávať bez práva na príslušnú odmenu podľa týchto Zásad. Vzdanie 
sa poslaneckej odmeny podľa týchto Zásad je možné vykonať len doručením písomného 
vyhlásenia do podateľne Mesta Hurbanovo. Dňom doručenia takéhoto písomného vyhlásenia 
prejavu vôle do podateľne Mesta Hurbanovo zaniká poslancovi právo na poslaneckú odmenu 
podľa Článku 2 bod 1. týchto Zásad.  
B) Článok 3 – Odmena predsedov a členov komisií Mestského zastupiteľstva v Hurbanove 
sa dopĺňa o bod 5. a bod 6. nasledovne:  
Bod 5. Člen komisie zriadenej Mestským zastupiteľstvom v Hurbanove je oprávnený 
odmietnuť alebo vzdať sa svojej ešte nesplatnej odmeny člena komisie určenej podľa Článku 
3 bodu 2. týchto Zásad. Vzdanie sa odmeny člena komisie musí člen komisie vykonať 
písomným, podpísaným vyhlásením prejavu vôle, že svoju funkciu člena komisie alebo 
činnosť bude vykonávať bez práva na príslušnú odmenu podľa týchto Zásad. Vzdanie sa 
odmeny člena komisie podľa týchto Zásad je možné vykonať len doručením písomného 
vyhlásenia do podateľne Mesta Hurbanovo. Dňom doručenia takéhoto písomného vyhlásenia 
prejavu vôle do podateľne Mesta Hurbanovo zaniká členovi komisie právo na odmenu člena 
komisie podľa Článku 3 bod 2. týchto Zásad.  
Bod 6. Poslanec je oprávnený odmietnuť alebo vzdať sa svojej ešte nesplatnej odmeny 
určenej za vykonanie sobáša podľa Článku 3 bodu 4. týchto Zásad. Vzdanie sa odmeny za 
vykonanie sobáša musí poslanec vykonať písomným, podpísaným vyhlásením prejavu vôle, 
že svoju poslaneckú funkciu alebo činnosť bude vykonávať bez práva na príslušnú odmenu 
podľa týchto Zásad. Vzdanie sa odmeny za vykonanie sobáša podľa týchto Zásad je možné 
vykonať len doručením písomného vyhlásenia do podateľne Mesta Hurbanovo. Dňom 
doručenia takéhoto písomného vyhlásenia prejavu vôle do podateľne Mesta Hurbanovo 
zaniká poslancovi právo na odmenu podľa Článku 3 bod 4. týchto Zásad. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
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Uznesenie  č. 266/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
Informatívnu správu - Refinancovanie bankových úverov.  
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 267/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
odklad splátok istiny úveru, ktorý bol poskytnutý OTP Bankou Slovensko, a.s. na základe 
Zmluvy o splátkovom úvere číslo: 2500/06/321. Tento odklad banka poskytne na obdobie 6 
mesiacov.  
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 268/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí 
so zámerom výmeny otvorových výplní na Zariadení pre seniorov Smaragd v Hurbanove.  
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 269/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s odpustením 50% nájomného pre nižšie uvedené prevádzky v meste Hurbanovo, ktoré v 
zmysle Nariadenia vlády SR zo dňa 15.03.2020 museli mať svoje prevádzky zatvorené. 
Odpustenie nájomného sa vzťahuje na obdobie, počas ktorého boli prevádzky obmedzené na 
činnosti. Odpustenie bude riešené podpisom dohody o znížení nájmu medzi nájomcom 
a prenajímateľom. Mesačné nájomné pre jednotlivé prevádzky, z ktorého sa vychádza pri 
výpočte zľavy:  
1. Alžbeta Bernáthová – ÉMI   mesačné nájomné vo výške:                   350,40 €  
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2. Anita Mekíšová – EXCELLEN  mesačné nájomné vo výške:               30,27 €  
3. Marián Pánis  mesačné nájomné vo výške:                                          135,00 €  
4. Anna Gallaiová – BIANCA  mesačné nájomné vo výške:                     82,17 €  
5. Szidónia Oláh   mesačné nájomné vo výške:                                        271,30 €  
6. Beáta Uzsáková  mesačné nájomné vo výške:                                        97,20 €  
7. Pro SL s.r.o.   mesačné nájomné vo výške:                                             61,53 €  
8. Anna Krupová  mesačné nájomné vo výške:                                        172,72 €  
9. Nataša Rolníková  mesačné nájomné vo výške:                                     48,47 €  
10. Verting s.r.o.  mesačné nájomné vo výške:                                         131,70 €  
11. Mária Györgyová – BYTEX  mesačné nájomné vo výške:                150,00 €  
schvaľuje 
odpustenie 50% nájomného v nadväznosti na zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií 
v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a 
o doplnení zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so 
šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a 
dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 92/2020 Z. z., pre nižšie uvedené prevádzky v 
meste Hurbanovo, ktoré v zmysle Nariadenia vlády SR zo dňa 15.03.2020 museli mať svoje 
prevádzky zatvorené. Odpustenie nájomného sa vzťahuje na obdobie, počas ktorého boli 
prevádzky obmedzené na činnosti. Odpustenie 50% nájomného sa bude týkať prevádzok, 
ktoré v súčinnosti na výzvu mesta Hurbanovo podpíšu elektronickú žiadosť zverejnenú 
Ministerstvom hospodárstva a súčasne bude podpísaná dohoda o znížení nájmu medzi 
nájomcom a prenajímateľom.  
Zľavu na nájomnom si môžu uplatniť:  
1.    Alžbeta Bernáthová – ÉMI (predajňa s textilom), adresa prevádzky: Komárňanská 111, 
Hurbanovo,  
2.    Anita Mekíšová – EXCELLEN (kaderníctvo), adresa prevádzky: Orechová 7, 
Hurbanovo – Bohatá,  
3.    Marián Pánis (pohostinstvo), adresa prevádzky: Orechová 7, Hurbanovo – Bohatá,  
4.    Anna Gallaiová – BIANCA (kaderníctvo), adresa prevádzky: Nám. Dr. M. Thege 
Konkolyho 6, Hurbanovo,  
5.    Szidónia Oláh (predajňa s textilom), adresa prevádzky: Súdna 20, Hurbanovo,  
6.    Beáta Uzsáková (kvetinárstvo), adresa prevádzky: Nám. Dr. M. Thege Konkolyho 6, 
Hurbanovo,  
7.    Pro SL s.r.o. (kozmetický salón), adresa prevádzky: Nám. Dr. M. Thege Konkolyho 6, 
Hurbanovo,  
8.    Anna Krupová (bar – budova štadiónu), adresa prevádzky: Športová 9, Hurbanovo,  
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9.    Nataša Rolníková (pedikúra), adresa prevádzky: Komárňanská 104, Hurbanovo (areál 
Mestského zdravotného strediska),  
10.  Verting s.r.o. (krajčírstvo), adresa prevádzky: Nám. Dr. M. Thege Konkolyho 6, 
Hurbanovo,  
11.  Mária Györgyová – BYTEX (predajňa s textilom), adresa prevádzky: Nám. Dr. M. 
Thege Konkolyho 6, Hurbanovo. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
Uznesenie  č. 270/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
vzdanie sa  Jozefa Doležaja členstva v  Dozornej rade spoločnosti MsVaK – Vodárne 
a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o.   
menuje  
za člena Dozornej rady spoločnosti MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o. 
s účinnosťou od 26. 6. 2020  Eduarda Ševčíka.  
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                 8                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
Ševčík, Doležaj                                                                              zdržal sa hlasovania   2 
 
Uznesenie  č. 271/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
aby vyradené nepojazdné pohrebné vozidlo Škoda 1203, s pôvodným ŠPZ - KN902AE 
s nulovou zostatkovou hodnotou (obstarávacia cena: 11 708,80 €) bolo ponúknuté na  
odpredaj  formou  verejnej  obchodnej  súťaže  za  cenu  vo  výške  5 %  z  obstarávacej ceny 
(t.j. za 585,44 €).  
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                 8                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
Mgr.Pupák, Doležaj                                                                        zdržal sa hlasovania   2 
 
Uznesenie  č. 272/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
udeľuje  

    
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 

 
súhlas na odstránenie stavby so súp. č. 366, orientačným číslom 33, nachádzajúcej sa na 
pozemku parc. č. 1612 v k. ú. Hurbanovo. Ide o stavbu ktorá je vedená na LV č. 2376 vo 
vlastníctve Mesta Hurbanovo ako „Rodinný dom“. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 273/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í  
s prerušením zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, ktoré sa konalo dňa  
25. 6. 2020 o 16.00 hodine v Kultúrnom dome Hurbanovo. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 7                                                                             
Bc.Tomaščin                                                                                proti              1                                   
Ševčík                                                                                        zdržal sa hlasovania   1 
 
Uznesenie  č. 274/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e 
termín pokračovania prerušeného zasadnutia mestského zastupiteľstva na deň 30. 6. 2020  
so začiatkom o 16.00 hod. v Kultúrnom dome Hurbanovo. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 9                                                                           
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
 

Pokračovanie 15. MZ dňa 30. 6. 2020 
 
Uznesenie  č. 275/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
k o n š t a t u j e  
že prenájom pozemkov v k. ú. Hurbanovo, parcela registra „C“ č. 2526/6 – zastavané plochy 
o výmere 405 m2 a parcela registra „C“ č. 2525/7 – zastavané plochy o výmere 26 m2 , ktoré 
sa nachádzajú na adrese ul. 1. Mája č. 6 v Hurbanove, v areáli hasičskej zbrojnice pre 
žiadateľa OZ „VESELÁ LABKA“, so sídlom Pribetská 5, 947 03 Hurbanovo, IČO: 42 426 
901 je prípad hodný osobitného zreteľa.  
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o d ô v o d ň u j e  
prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne. Žiadateľ poskytuje každodennú starostlivosti 
opusteným, nájdeným, zraneným a chorým zvieratám umiestneným v mestskej karanténnej 
stanici. Pán MVDr. Ostružlík zabezpečuje prevádzku karanténnej stanice vo vlastnej réžii. 
Pán MVDr. Ostružlík poskytuje predpísanú zdravotnú starostlivosť psom odchyteným 
mestskou políciou a je v plnej miere zodpovedný za prevádzku karanténnej stanice. Týmto 
pán MVDr. Ostružlík aktívne rieši problém túlavých psov v meste.  
s c h v a ľ u j e  
zverejnenie svojho zámeru prenajať pozemky v k. ú. Hurbanovo, parcelu registra „C“ č. 
2526/6 – zastavané plochy o výmere 405 m2 a parcelu registra „C“ č. 2525/7 – zastavané 
plochy o výmere 26 m2 , ktoré sa nachádzajú na adrese ul. 1. Mája č. 6 v Hurbanove, v areáli 
hasičskej zbrojnice pre žiadateľa OZ „VESELÁ LABKA“, so sídlom Pribetská 5, 947 03 
Hurbanovo, IČO: 42 426 901 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 1,00 € ročne. 
s ú h l a s í  
s predĺžením pôvodnej nájomnej zmluvy č. NEH_075/2015 zo dňa 27. 7. 2015 do termínu 
30.09.2020. 
 
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo:                                   za                                 7                                                                             
                                                                                               proti              0                                    
                                                                                                     zdržal sa hlasovania   0 
Uznesenie  č. 276/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
zmenu v nájomnej zmluve č. NEH_287/2016 zo dňa 04.11.2016, a to vyhotovením Dodatku 
k tejto zmluve, kde sa zmení názov nájomcu z RENDA s.r.o., so sídlom Sládkovičova 
2587/22, 947 01 Hurbanovo – Bohatá, IČO: 46063595, na nájomcu René Blažej – RMB, so 
sídlom: Vnútorná okružná 178/33, 945 01 Komárno, IČO: 43674208  
súhlasí  
so zmenou v nájomnej zmluve č. NEH_287/2016 zo dňa 04.11.2016, a to vyhotovením 
Dodatku k tejto zmluve, kde sa zmení názov nájomcu z RENDA s.r.o., so sídlom 
Sládkovičova 2587/22, 947 01 Hurbanovo – Bohatá, IČO: 46063595, na nájomcu René 
Blažej – RMB, so sídlom: Vnútorná okružná 178/33, 945 01 Komárno, IČO: 43674208.  
 
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo:                                   za                                 7                                                                             
                                                                                               proti              0                                    
                                                                                                     zdržal sa hlasovania   0 
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Uznesenie  č. 277/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s tým, že finančné prostriedky vynaložené na rekonštrukciu barových priestorov na adrese 
Športová 9, Hurbanovo vo výške 3.288,22 € budú rozpočítané na celú dobu nájmu nájomcu 
pani Anny Krupovej – U Aničky, t. j. od mesiaca júl 2020 do mesiaca august 2024. To 
znamená, že mesačné nájomné bude predstavovať sumu vo výške 107,00 €.  
V prípade odsúhlasenia tohto návrhu na uznesenie, bude ohľadom zmeny vo výške 
mesačného nájomného vypracovaný Dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 
NEH_247/2019. 
 
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo:                                   za                                 6                                                                             
Ševčík                                                                                        proti              1                                    
                                                                                                     zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 278/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
k o n š t a t u j e,  
že odpredaj pozemku v k. ú. Hurbanovo, ulica Železničná, parcela registra „C“ č. 2616/1 – 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 72 m2, ktorá bola novovytvorená geometrickým 
plánom č. 50301241-74/2020 zo dňa 13.06.2020 vyhotoveným geodetkou Ing. Klaudiou 
Ostružlíkovou do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Adriany Kenderovej a Júliusa 
Kendera, obaja bytom Nová 2/A, 947 01 Hurbanovo, 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.  
o d ô v o d ň u j e  
prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne: Žiadaný pozemok priamo susedí s pozemkami, 
ktoré sú vo vlastníctve žiadateľov a nachádza sa z vnútornej strany oplotenia a tento 
pozemok využívajú žiadatelia už 23 rokov, a tento pozemok je súčasťou areálu rodinného 
domu s dvorom a záhradou, žiadatelia majú v záujme vysporiadať majetkové vzťahy k 
tomuto pozemku. Tento pozemok je pre Mesto Hurbanovo nevyužiteľný pre iné účely. 
Pozemok z hľadiska ich dispozície nie je vhodný na samostatné využívanie.  
s c h v a ľ u j e  
zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo odpredať nehnuteľnosť v k. ú. Hurbanovo, a to: 
parcelu registra „C“ č. 2616/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 72 m2 , ktorá bola 
novovytvorená geometrickým plánom č. 50301241-74/2020 zo dňa 13.06.2020 
vyhotoveným geodetkou Ing. Klaudiou Ostružlíkovou, vedeného na LV č. 4187, do 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov Adriany Kenderovej a Júliusa Kendera, obaja 
bytom Nová 2/A, 947 01 Hurbanovo, za kúpnu cenu stanovenú v zmysle Zásad hospodárenia 
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a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo, prílohy č. 3, vo výške 14,00 €/m2 , t. j. kúpna 
cena celkom: 1 008,00 €. 
 
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo:                                   za                                 7                                                                             
                                                                                               proti              0                                    
                                                                                                     zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 279/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
žiada  
primátora mesta o vypracovanie a predloženie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia 
mesta Hurbanovo o verejnom poriadku s termínom do 31. decembra 2020. 
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo:                                   za                                 7                                                                             
                                                                                               proti              0                                    
                                                                                                     zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 280/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
žiada  
primátora mesta o zabezpečenie realizácie projektu digitalizácie mesta Hurbanovo v oblasti 
elektronickej komunikácie medzi úradmi miestnej samosprávy a obyvateľmi mesta. 
 
Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:                                   za                                 6                                                                             
                                                                                               proti              0                                    
                                                                                                     zdržal sa hlasovania   0 
Počas hlasovania Bc. Tomaščin nebol prítomný. 
 
 
Uznesenie  č. 281/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
žiada  
primátora mesta o zabezpečenie vypracovania dokumentu „Koncepcia správy športových 
zariadení a ihrísk v meste Hurbanovo“ s termínom do 31. októbra 2020. 
 
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo:                                   za                                 6                                                                             
Bc. Tomaščin                                                                                proti              1                                    
                                                                                                     zdržal sa hlasovania   0 
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Uznesenie  č. 282/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
žiada  
primátora mesta o zabezpečenie vypracovania projektovej dokumentácie projektu „Obnova 
a rozšírenie verejného osvetlenia v meste Hurbanovo.“  
Zároveň žiada primátora mesta o zabezpečenie realizácie verejnej súťaže na zhotoviteľa 
projektu „Obnova a rozšírenie verejného osvetlenia v meste Hurbanovo.“  
Termín do 31. decembra 2020. 
 
Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:                                   za                                 5                                                                             
Bc. Tomaščin                                                                                proti              1                                    
                                                                                                     zdržal sa hlasovania   0 
Počas hlasovania poslanec Botoš nebol prítomný. 
 
Uznesenie  č. 283/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
žiada  
primátora mesta o zabezpečenie osadenia dopravného značenia, ktorým na nám. Konkolyho 
- Thege bude úsek cestnej komunikácie pred hlavnou budovou Základnej školy v oboch 
smeroch úsekom, kde bude zakázané státie.  
Zároveň žiada primátora mesta o zabezpečenie vyznačenia horizontálnym a vertikálnym 
dopravným značením parkovacích miest a pásov na nám. Konkolyho - Thege.  
 
Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:                                   za                                 6                                                                             
                                                                                                     proti              0                                    
                                                                                                     zdržal sa hlasovania   0 
Počas hlasovania Bc. Tomaščin nebol prítomný. 
 
Uznesenie  č. 284/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje 
Ing. Martinu Kardhordó, trvale bytom Hurbanovo, Výskumnícka 562/5 za člena Komisie 
finančnej, správy  majetku mesta a verejnej  súťaže pri MZ v Hurbanove s účinnosťou od  
1. 7. 2020. 
 
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo:                                   za                                 7                                                                             
                                                                                               proti              0                                    
                                                                                                     zdržal sa hlasovania   0 
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                                                                                              Mgr. Peter Závodský 

                                                                             primátor mesta 
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