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Výpisy uznesení MZ  zo 17. zasadnutia, konaného dňa 10. 9. 2020  
 
Uznesenie  č. 293/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
1. Správu o plnení rozpočtu mesta Hurbanovo za I. polrok 2020  
2. Monitorovaciu správu programového rozpočtu k 30. 6. 2020. 

 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 

Uznesenie  č. 294/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
rozbor hospodárenia k 30.6.2020 Základnej školy, so sídlom na Nám. Konkolyho - Thege  
č. 2 Hurbanovo,  podľa predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 

Uznesenie  č. 295/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
rozbor hospodárenia Základnej školy s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím 
jazykom maďarským – Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda, Ul. športová č. 7, Hurbanovo za 
I. polrok 2020 podľa predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
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Uznesenie  č. 296/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
rozbor hospodárenia Základnej umeleckej školy Hurbanovo, so sídlom na ulici 
Komárňanská 116, Hurbanovo za I. polrok 2020 v predloženom znení.  
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 

Uznesenie  č. 297/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
rozbor hospodárenia Materskej školy Hurbanovo, so sídlom Nový diel 50, Hurbanovo za I. 
polrok 2020 podľa predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

Uznesenie  č. 298/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
rozbor hospodárenia  ZPS  Smaragd, Sládkovičova 30, Hurbanovo  za I. polrok 2020 podľa 
predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 

Uznesenie  č. 299/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
III. zmenu rozpočtu mesta na rok 2020 podľa predloženého návrhu. Celková výška 
rozpočtovaných príjmov aj výdavkov po zapracovaní všetkých úprav je: 8 368 465 €. 
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Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
Uznesenie  č. 300/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
II. 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. 301/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
I. zmenu rozpočtu Materskej školy Hurbanovo, so sídlom na ulici Nový diel 50, Hurbanovo 
na rok 2020 podľa predloženého návrhu.  
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 302/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
informatívnu správu o prehľad stavu pohľadávok k 30. 06. 2020. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 

Uznesenie  č. 303/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
správu o výsledku kontroly hlavného kontrolóra mesta č. HK/4/2020. 
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Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 304/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci na kompenzáciu výpadku dane z príjmov 
fyzických osôb v roku 2020 vo výške 162 079,- EUR. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 305/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Hurbanove v zmysle predloženého návrhu   
ruší  
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, ktorý bol schválený uznesením 
Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 699/2010 – MZ, zo dňa 23.09.2010.  
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 
Uznesenie  č. 306/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
Organizačný poriadok Mestskej polície v Hurbanove v zmysle predloženého návrhu a určuje 
počet mestských policajtov na 8 osôb   
ruší  
Organizačný poriadok Mestskej polície v Hurbanove, ktorý bol schválený uznesením 
Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 115/2015–MZ zo dňa 03.09.2015 a uznesenia č. 
308/2016-MZ zo dňa 03.11.2016.  
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Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
Botoš, Mgr.Tužinčin, Melich, Doležaj, Schvarcz, Ševčík                                           za                                 6                                                                             
Bc. Tomaščin                                                                               proti              1                                   
RNDr.Hamranová, PaedDr.,Mgr.Hajníková, JUDr.Rusňák                           zdržal sa hlasovania   3 
 
 
Uznesenie  č. 307/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
deleguje  
do Rady školy pri Základnej škole s Materskou školou Árpáda Fesztyho s VJM, Športová 7, 
Hurbanovo pána Mgr. Zoltána Misáka, bytom Eötvösova 76, 945 01 Komárno. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 308/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
v súlade s § 9, ods. 2, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení s 
odkúpením nehnuteľnosti, a to parcely registra „E“ č. 32/2 – zastavaná plocha a nádvorie o 
výmere 983 m2, vedenej na LV č. 4186 do výlučného vlastníctva Mesta Hurbanovo za 
kúpnu cenu, ktorá bude stanovená vyhotoveným znaleckým posudkom. Poplatky spojené s 
prevodom nehnuteľností hradí Mesto Hurbanovo. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 309/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
v súlade s § 451 Občianskeho zákonníka z titulu bezdôvodného obohatenia so spätným 
vyplatením nájomného za užívanie pozemku, parcely registra „E“ č. 32/2 – zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 983 m2 za kalendárne roky 2018 a 2019 v celkovej výške 742,00 € pre 
súčasných vlastníkov pozemku:  
1.    Ladislav Petrík, bytom Okružná cesta 2835/84, 945 01 Komárno, podiel z pozemku   
       2/8;  
2.    Zoltán Petrík, bytom Meštianska 2725/5, 945 01 Komárno, podiel z pozemku 2/8;  
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3.    Peter Petrík, bytom Hviezdna 2357/3, 945 01 Komárno, podiel z pozemku 1/2.  
Nájomné sa vyplatí vlastníkom pozemku prevodom na ich bankové účty, ktoré sú uvedené v 
žiadosti o spätné vyplatenie nájomného. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                 9                                                                             
Bc. Tomaščin                                                                                proti              1                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 310/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í 
a) so zriadením vecných bremien v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.  
podľa projektovej dokumentácie č. 20042. 
 
Jedná sa o nasledovné nehnuteľnosti v k. ú. Hurbanovo: 
 

Katastrálne 
územie Parc. č. č. LV Výmera v m2 Druh pozemku 

     
Bohatá reg. „C“ č. 1446/11 907 34 zast. plochy a nádvoria 
Bohatá reg. „C“ č. 1446/12 907 1 233 ostatné plochy 
Bohatá     reg. „C“ č. 1419/2 907 478 zast. plochy a nádvoria 
Bohatá     reg. „C“ č. 1419/1 907 543 ostatné plochy 
Bohatá     reg. „C“ č. 1353 907 1 762 ostatné plochy 
Bohatá     reg. „C“ č. 1236 907 3 665 ostatné plochy 
Bohatá     reg. „C“ č. 48 907 9 771 ostatné plochy 
Bohatá     reg. „C“ č. 1199 907 5 619 ostatné plochy 
Bohatá     reg. „C“ č. 86/2 907 25 zast. plochy a nádvoria 
Bohatá     reg. „C“ č. 83/1 907 6 298 ostatné plochy 
Bohatá     reg. „C“ č. 1001 907 5 704 ostatné plochy 
Bohatá reg. „C“ č. 1137/11 907 1 094 zast. plochy a nádvoria 
Bohatá     reg. „C“ č. 1137/8 907 4 751 zast. plochy a nádvoria 
Bohatá     reg. „E“ č. 464/1 1632 738 ostatné plochy 
Bohatá     reg. „E“ č. 1268/1 1632 1 512 ostatné plochy 

 
b) s uzatvorením zmluvy o zriadení vecných bremien v prospech oprávneného 
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava k nehnuteľnostiam 
nachádzajúcim sa v k. ú. Bohatá v súlade s § 9, ods. 2, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení.  
V prípade súhlasu žiadateľ pripraví Zmluvu o zriadení vecných bremien. 
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Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í 
s umiestnením elektrických vedení na dotknutých pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve Mesta 
Hurbanovo. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 311/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove   
s ú h l a s í 
a) s odpredajom pozemku, ktorý bude oddelený z parcely registra „C“ č. 1137/8 – zastavané 
plochy a nádvoria, a ktorého presná výmera bude určená geometrickým plánom za účelom 
osadenia novej trafostanice, v k. ú. Bohatá, LV č. 907. Potrebná výmera podľa situácie 
osadenia TS je cca 35,40 m2. Presný rozmer odkúpeného pozemku bude určený na základe 
vypracovaného geometrického plánu. 
b) s uzatvorením Zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy na pozemok, ktorý bude vytvorený 
geometrickým plánom. Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve vyhotoví žiadateľ. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 312/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
konštatuje,  
že odpredaj pozemku v k. ú. Bohatá, ulica Pivovarská, parcely registra „C“ č. 1485/19 – 
ostatná plocha o výmere 507 m2 do výlučného vlastníctva Ing. Petra Slotu, bytom 
Pivovarská 725/22, 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:  
 
Žiadaný pozemok priamo susedí s pozemkami, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa, žiadateľ 
tento pozemok zveľadil a stará sa oň viac ako 2 desaťročia, preto má žiadateľ v záujme 
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vysporiadať majetkové vzťahy k pozemkom, ktoré sú priľahlé k jeho pozemkom, tieto 
pozemky sú pre Mesto Hurbanovo nevyužiteľné pre iné účely.  
schvaľuje  
zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo odpredať nehnuteľnosť v k. ú. Bohatá, a to parcelu 
registra „C“ č. 1485/19 – ostatná plocha o výmere 507 m2 do výlučného vlastníctva pána 
Ing. Petra Slotu, bytom Pivovarská 725/22, 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 4 563,00 €. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
RNDr.Hamranová, PaedDr.,Mgr.Hajníková, JUDr.Rusňák Ševčík, Melich                za                                 6                                                                             
Bc.Tomaščin 
Schvarcz, Doležaj                                                                            proti              2                                   
Mgr.Tužinčin, Botoš                                                                         zdržal sa hlasovania   2 
 
 
Uznesenie  č. 313/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
Domový poriadok platný pre nájomné byty vo vlastníctve mesta Hurbanovo s účinnosťou od 
14. 09. 2020. 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 9                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania            0 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Mgr. Peter Závodský 

                                                                             primátor mesta 
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