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

 
   

 
Výpisy uznesení MZ  z 19. zasadnutia, konaného dňa 22. 10. 2020  
 
Uznesenie č. 319/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
prijíma  
Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi bez pripomienok. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 320/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
prijíma  
Všeobecne záväzné nariadenie o ochrannom pásme pohrebísk na území mesta Hurbanovo  
bez pripomienok. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 321/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
a/ s financovaním projektu – Revitalizácia parku v Bohatej do výšky 50 000 Eur s DPH 
s možnosťou financovania z bezúročnej návratnej finančnej výpomoci na kompenzáciu 
výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 
b/ v prípade nedokončenia realizácie projektu Revitalizácia parku v Bohatej do 31.12.2020 
s financovaním do výšky 50 000 Eur s DPH z prostriedkov rezervného fondu. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
RNDr.Hamranová, Bc.Tomaščin, Mgr.Tužinčin, Schvarcz, Doležaj                          za                                 8                                                                             
PaedDr.,Mgr.Hajníková, JUDr.Rusňák, Mgr.Pupák 
Ševčík                                                                                              proti              1                                   
Botoš                                                                                                             zdržal sa hlasovania   1 
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Uznesenie  č. 322/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s nákupom technického vybavenia pre Úsek služieb oddelenia Regionálneho rozvoja 
Mestského úradu Hurbanovo v hodnote do 27 300 € s DPH. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
 
Uznesenie  č. 323/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
realizáciu výmeny okien na ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho s VJM, Športová ul., Hurbanovo 
a financovanie z bezúročnej návratnej finančnej výpomoci na kompenzáciu výpadku dane z 
príjmov fyzických osôb v roku 2020 vo výške 13 000 €,   
súhlasí  
s financovaním realizácie výmeny okien na ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho s VJM, Športová ul., 
Hurbanovo vo výške 13 000 € z rezervného fondu mesta v prípade, ak sa realizácia 
a vyúčtovanie výmeny okien neuskutoční v termíne do 31.12.2020.  
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
 
Uznesenie  č. 324/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
použitie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci na kompenzáciu výpadku dane z príjmov 
fyzických osôb v roku 2020 podľa predloženého návrhu.  
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                 9                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
JUDr.Rusňák                                                                               zdržal sa hlasovania   1 
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Uznesenie  č. 325/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
V. zmenu rozpočtu mesta na rok 2020 časť A podľa predloženého návrhu.  
Celková výška rozpočtovaných príjmov aj výdavkov po zapracovaní navrhovaných úprav 
bude: 8 495 323 €.   
schvaľuje  
V. zmenu rozpočtu mesta na rok 2020 časť B podľa predloženého návrhu.  
Celková výška rozpočtovaných príjmov aj výdavkov po zapracovaní navrhovaných úprav 
bude: 8 595 623 €.  
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 326/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
II. 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. 327/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
III. 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 
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Uznesenie  č. 328/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
1.   ústrednú inventarizačnú komisiu,  
2.   dielčie inventarizačné komisie v súlade s predloženým návrhom.  
ukladá  
1. Dielčim inventarizačným komisiám:  
a) spracovať návrhy na vyradenie majetku mesta a odovzdať ich najneskôr do 09. 11.2020 
ústrednej inventarizačnej komisii,  
b) vykonať riadnu ročnú inventarizáciu majetku k 31. 12. 2020 v súlade so zákonom o 
účtovníctve a spracované materiály odovzdať ústrednej inventarizačnej komisii do 15. 1. 
2021;  
2. Ústrednej inventarizačnej komisii:  Predložiť mestskému zastupiteľstvu správu o ročnej 
inventarizácii vykonanej k 31. 12. 2020 v rámci záverečného účtu mesta. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 329/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
Správu o výsledku kontroly mestskému zastupiteľstvu HK/5/2020.  
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
 
Uznesenie  č. 330/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
informatívnu správu k založeniu mestského podniku.  
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
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Uznesenie  č. 331/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
informatívnu správu o Zmenách a doplnkoch č. 01/2020 ÚPN Mesta Hurbanovo, 
súhlasí  
s vytvorením  pracovnej komisie pre realizáciu Zmien a doplnkov ÚPN Mesta Hurbanovo  
č. 1/2020 v zložení:  
1. Ing. Zoltán Šesták  
2. Darina Mésárošová  
3. Ing. Róbert Dobi  
4. Mgr. Štefan Pupák  
5. JUDr. Miroslav Rusňák  
6. Jozef Doležaj  
7. František Schvarcz 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 332/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje 
zámer dokončenia rekonštrukcie budovy požiarnej zbrojnice v Hurbanove. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 333/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s odpredajom pozemku v k. ú. Bohatá, zapísaného na LV č. 907, 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 9,00 €/m2, t.j. 
celkom: 4 563,00 €, podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení. Poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí nadobúdateľ.  
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, preto má žiadateľ v záujme vysporiadať majetkové 
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vzťahy k pozemkom, ktoré sú priľahlé k jeho pozemkom, tieto pozemky sú pre Mesto 
Hurbanovo nevyužiteľné pre iné účely. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                          za                                 9                                                                             
Schvarcz                                                                                     proti              1                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 334/2020-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 nehnuteľností, a to:  
- parcely registra „E“ č. 218/4 – záhrada o výmere 321 m2, LV č. 4215  
- parcely registra „E“ č. 219/3 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 94 m2, LV č. 4215   
- parcely registra „E“ č. 219/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 30,50 m2, LV č. 3661 
do výlučného vlastníctva Mesta Hurbanovo za kúpnu cenu vo výške 10 000 €.  
Poplatky spojené s prevodom nehnuteľností hradí Mesto Hurbanovo.  
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
 
Uznesenie  č. 335/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
Petíciu - ZACHRÁŇME sídlisko Stred v Hurbanove, ktorá bola podaná dňa 16.10.2020 a 
bola adresovaná poslancom MsZ v Hurbanove.  
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 336/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
so zmenou v nájomnej zmluve č. NEH_038/2019/2020 zo dňa 26. 2. 2019 v zmysle Dodatku 
č. 1 zo dňa 16. 5. 2019, a to vyhotovením Dodatku č. 2 k tejto zmluve, kde sa zmení názov 
nájomcu z Pro SL s.r.o., so sídlom Dvorská 7, 946 56 Dulovce, IČO: 51291088 na názov 
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nájomcu Eva Slatinová, so sídlom Cintorínska 11, 946 56 Dulovce, IČO: 46126244, 
podnikateľ zapísaný na Okresnom úrade Komárno, číslo živnostenského registra: 410-
24484.  
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 9                                                                            
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
Počas hlasovania poslanec Doležaj nebol prítomný. 
 
 
Uznesenie  č. 337/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
so zmenou v nájomnej zmluve č. NEH_110/2020 zo dňa 1. 6. 2020, a to vyhotovením 
Dodatku k tejto zmluve, kde sa zmení názov nájomcu z  Prosocia s.r.o., so sídlom Á. 
Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo, IČO: 46392220 na Občianske združenie Prosocia, so 
sídlom Á. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo, IČO: 42049229, zapísané v registri občianskych 
združení Ministerstva vnútra SR pod číslom VVS/1-900/90-29227-1.  
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 9                                                                            
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania            0 
Počas hlasovania poslanec Doležaj nebol prítomný. 
 
 
Uznesenie  č. 338/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s prenájmom časti z pozemkov, parcely registra „C“ č. 1319/1 – zastavaná plocha a nádvorie 
a z parcely registra „C“ č. 1319/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 391 m2 pre Mesto 
Hurbanovo za cenu prenájmu vo výške 1,00 € ročne na obdobie 2 roky. Ostatné podmienky 
prenájmu budú určené v nájomnej zmluve.  
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
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Uznesenie  č. 339/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
žiada  
primátora mesta o zvolanie pracovnej porady poslancov a vedúcich zamestnancov mesta 
o prehodnotenie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta do konca novembra 
2020 s predpokladom, že prepracované „Zásady“ by boli platné od 1.1.2021.  
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Mgr. Peter Závodský 

                                                                             primátor mesta 
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