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Výpisy uznesení MZ  z 18. zasadnutia, konaného dňa 30. 9. 2020  
 
Uznesenie  č. 314/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
konštatuje  
že prenájom nebytových priestorov v Budove šatní a sociálnych zariadení so súpisným 
číslom 2986, na parcele registra „C“ č. 1137/9 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 
140,50 m2, v k. ú. Bohatá, nachádzajúce sa na adrese Záhradnícka 69, Hurbanovo (areál 
mestskej ľadovej plochy) pre Občianske združenie Egészség, fitnes és küzdősport centrum 
Fűr – Centrum zdravia, fitnes a bojové športy Rúbaň, so sídlom Rúbaň 138, 941 36 Rúbaň, 
IČO: 50372785 za nájomné vo výške 2,00 € mesačne a režijné náklady vo výške 69,00 € 
mesačne, t.j. spolu nájomné 71,00 € mesačne, je prípad hodný osobitného zreteľa.  
odôvodňuje  
prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne: OZ Egészség, fitnes és küzdősport centrum Fűr 
– Centrum zdravia, fitnes a bojové športy Rúbaň by prispelo k skvalitneniu života a trávenia 
voľného času detí a mládeže. Žiadateľ má v záujme naďalej pôsobiť v spoločensky 
prospešných aktivitách a pokračovať vo svojej dobrovoľnej činnosti. Táto športová činnosť 
by určite bola prospešnou ku skvalitneniu trávenia voľného času mládeže a detí v 
Hurbanove, ako aj v širokom okolí. 
schvaľuje  
zverejnenie svojho zámeru prenajať nebytové priestory nachádzajúcich sa na adrese 
Záhradnícka 69, Hurbanovo (areál mestskej ľadovej plochy) pre Občianske združenie 
Egészség, fitnes és küzdősport centrum Fűr – Centrum zdravia, fitnes a bojové športy Rúbaň, 
so sídlom Rúbaň 138, 941 36 Rúbaň, IČO: 50372785. Nebytové priestory o výmere 140,50 
m2 sa nachádzajú v Budove šatní a sociálnych zariadení so súpisným číslom 2986, na 
parcele registra „C“ č. 1137/9 – zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Bohatá. Cena prenájmu 
sa stanovuje vo výške 2,00 € mesačne a režijné náklady vo výške 69,00 € mesačne, t.j. spolu 
nájomné 71,00 € mesačne, a to na obdobie 14 mesiacov, t.j. od 01.11.2020 do 31.12.2021 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.  
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
RNDr.Hamranová, Doležaj, Mgr.Pupák, JUDr.Rusňák, Bc.Tomaščin               za                                 5                                                                             
Melich, Schvarcz, Mgr.Tužinčin, Ševčík                                                  proti              4                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
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Uznesenie  č. 315/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
realizáciu stavebných úprav – výmeny okien a dverí na budove Zariadenia pre seniorov – 
Smaragd s výškou financovania 111 192,38  EUR s DPH.   
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 9                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
 
 
Uznesenie  č. 316/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
prijatie úveru vo výške 111 192,38  EUR na financovanie stavebných úprav – výmeny okien 
a dverí na budove Zariadenia pre seniorov – Smaragd. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 9                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
 
 
Uznesenie  č. 317/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
IV. zmenu rozpočtu mesta na rok 2020 podľa predloženého návrhu. Celková výška 
rozpočtovaných príjmov aj výdavkov po zapracovaní navrhovaných úprav bude:  
8 479 658 €. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 9                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
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Uznesenie  č. 318/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
ž i a d a  
Komisiu finančnú, správy majetku mesta a verejnej súťaže pri MsZ v Hurbanove, aby 
posúdila predložený návrh pre získanie pozemkov, alebo časti pozemkov pre rozšírenie 
cintorína v Hurbanove.  
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 8                                                                             
Bc.Tomaščin                                                                                proti              1                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Mgr. Peter Závodský 

                                                                             primátor mesta 
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