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Výpisy uznesení MZ  z 22. zasadnutia, konaného dňa 18. 01. 2021  
 
Uznesenie  č. 369/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
doplňuje  
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo, ktoré sú platné od 
29.04.2020 a boli schválené uznesením č. 223/2020-MZ o Dodatok č. 1 v nasledovnom 
znení:  
 
Článok IV. Postup prenechávania majetku mesta do užívania právnickým alebo fyzickým 
osobám, dopĺňa o bod č. 8 a č. 9:  
 
8)  O prenájme nehnuteľného majetku mesta počas mimoriadnej situácie alebo výnimočného 
stavu, ďalej len „krízového stavu“ (vyhláseného v zmysle zákona vládou SR) rozhoduje 
primátor mesta. Podmienkou je využívanie prenajatého majetku vo verejnom záujme. Doba 
prenájmu je maximálne 60 dní ktorá doba v prípade trvania mimoriadnej situácie alebo 
výnimočného stavu môže byť predĺžená.  
Cena za prenájom sa určí bezodplatne, alebo vo výške režijných nákladov. O takomto 
prenájme primátor mesta informuje poslancov na najbližšom zasadaní zastupiteľstva. 
 
9)  Počas vyhláseného krízového stavu môže primátor mesta pri prenájme nehnuteľného 
majetku mesta využiť  aj formu Zmluvy o výpožičke, tento spôsob je upravený v 
Občianskom zákonníku (§ 659 a ďalšie). Ide o zmluvu, podstatou ktorej je to, že jedna 
zmluvná strana prenecháva druhej individuálne určenú vec na dohodnutú dobu na bezplatné 
užívanie. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                          za                                11                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
 
Uznesenie  č. 370/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie 
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vzdanie sa členstva Mgr. Vojtecha Valkóa, trvale bytom Komoča č. 342, 941 21 okres Nové 
Zámky v Komisii finančnej, správy majetku mesta a verejnej súťaže pri Mestskom 
zastupiteľstve v Hurbanove k 31. 12. 2020. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                          za                                11                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
 
 
                                                                                              Mgr. Peter Závodský 

                                                                             primátor mesta 
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