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Výpisy uznesení MZ  zo 16. zasadnutia, konaného dňa 21. 7. 2020  
 
Uznesenie  č. 285/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
úver do výšky 925 000 EUR na prefinancovanie istiny úverov poskytnutých Prima bankou 
Slovensko, a.s. a Slovenskou sporiteľňou, a.s. a ich príslušenstva. 

 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 9                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 286/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
II. zmenu rozpočtu mesta na rok 2020 podľa predloženého návrhu. Celková výška 
rozpočtovaných príjmov aj výdavkov po zapracovaní všetkých úprav je: 7 528 749 €.  
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 287/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
I. zmenu rozpočtu Základnej školy Nám. Konkolyho - Thege č. 2 Hurbanovo na rok 2020 
podľa predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 288/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
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I. zmenu rozpočtu  Základnej školy s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím 
jazykom maďarským - Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda, Ul. športová č. 7, Hurbanovo na 
rok 2020 podľa predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 289/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
I. úpravu rozpočtu na rok  2020 Zariadenia pre seniorov - Smaragd, Sládkovičova 30, 
Hurbanovo, podľa predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 290/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
1) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu 
Kvalita životného prostredia; Prioritná os 4; Investičná priorita 4.1; Špecifický cieľ 4.1.1, 
kód výzvy OPKZP-PO4-SC411-2019-61 za účelom realizácie projektu “Mesto Hurbanovo – 
Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla“, ktorého ciele sú v súlade s 
platným územným plánom mesta Hurbanovo a platným Programom hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja mesta Hurbanovo;  
 
2) zabezpečenie realizácie projektu “Mesto Hurbanovo – Využitie geotermálnej energie s 
použitím tepelného čerpadla“ v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  
 
3) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 
“Mesto Hurbanovo – Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla“ vo výške 
25 801,43 Eur, t.j. 5% z celkových oprávnených výdavkov 516 028,63 Eur z vlastných 
finančných prostriedkov. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
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Uznesenie  č. 291/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s prenájmom pozemkov, parcely registra „C“ č. 2526/6 – zastavané plochy a nádvoria o 
výmere 405 m2 a parcely registra „C“ č. 2525/7 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 
m2 v k. ú. Hurbanovo, na ul. 1. Mája č. 6, Hurbanovo, v areáli hasičskej zbrojnice pre OZ 
„VESELÁ LABKA“, so sídlom Pribetská 5, 947 03 Hurbanovo podľa § 9a, ods. 9, písm. c) 
zákona o majetku obcí. Cena prenájmu sa určuje vo výške 1,00 € ročne na obdobie 5 rokov. 
Ostatné podmienky prenájmu budú ustanovené v nájomnej zmluve.  
odôvodňuje  prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne. Žiadateľ poskytuje každodennú 
starostlivosť opusteným, nájdeným, zraneným a chorým zvieratám umiestneným v mestskej 
karanténnej stanici. Pán MVDr. Ostružlík zabezpečuje prevádzku karanténnej stanice vo 
vlastnej réžii, poskytuje predpísanú zdravotnú starostlivosť odchyteným psom a je v plnej 
miere zodpovedný za prevádzku karanténnej stanice, čím aktívne rieši problém túlavých 
psov v meste. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
 
Uznesenie  č. 292/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s odpredajom pozemku v k. ú. Hurbanovo, zapísaného na LV č. 4187, a to parcelu registra 
„C“ č. 2616/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 72 m2, ktorá bola vytvorená 
geometrickým plánom č. 50301241-74/2020 zo dňa 13.06.2020 do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov Adriany Kenderovej a Júliusa Kendera, obaja bytom Nová 2A, 
94701 Hurbanovo, za kúpnu cenu 14,00 €/m2, t.j. celkom: 1 008,00 €, podľa § 9a, ods. 8, 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Poplatky spojené s 
prevodom nehnuteľnosti hradia nadobúdatelia.  
odôvodňuje  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. 
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Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 

 
 
 
                                                                                              Mgr. Peter Závodský 

                                                                             primátor mesta 
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