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ul. Komárňanská č. 91, 947 01 Hurbanovo 

 
   

 
Výpisy uznesení MZ  z 24. zasadnutia, konaného dňa 25. 02. 2021  
 
Uznesenie  č. 375/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
prijíma 
4. doplnenie k VZN č. 122 o poskytovaní sociálnych služieb a o sume úhrad, spôsobe jej 
určenia a platenia za poskytované sociálne služby s dňom účinnosti od 01. 03. 2021 
s pripomienkou: 
§ 5, bod.7, odst. a) sa dopĺňa o vetu: 
Ak poskytovateľ sociálnej služby obdrží dotáciu na „Podporu opatrovateľskej služby“, 
úhrady za opatrovateľskú službu sa znížia v rovnakom pomere v akom je zabezpečené ich 
pôvodné vykrytie.  
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                          za                                10                                                                             
                                                                                                proti              0                                   
Botoš                                                                                         zdržal sa hlasovania   1 
 
Uznesenie  č. 376/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í  
s prenájmom časti pozemkov z parcely registra „C“ č. 2124/1 – zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 24,30 m2, v k. ú. Hurbanovo a z parcely registra „C“ č. 2124/2 – zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 24,30 m2, v k. ú. Hurbanovo vedené na LV č. 2376 pre žiadateľa 
Európske zoskupenie Pons Danubii s.r.o., so sídlom Námestie gen. Klapku 1, 945 01 
Komárno, IČO: 45230021, zastúpené Zoltán Bara – riaditeľ, za cenu nájmu  vo výške 1,00 
€/m2/rok, t.j. celková cena nájmu je 48,60 € ročne.  
Nájom sa uzatvára na dobu do 31. 8. 2027.  
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                          za                                10                                                                             
                                                                                                proti              0                                   
Mgr. Tužinčin                                                                                zdržal sa hlasovania   1 
 
Uznesenie  č. 377/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
II. zmenu rozpočtu mesta na rok 2021 podľa predloženého návrhu. Celková výška 
rozpočtovaných príjmov aj výdavkov po zapracovaní všetkých úprav je: 7 555 024 €. 
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Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                          za                                11                                                                             
                                                                                                proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 378/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
informatívnu správu k pohľadávkam evidovaným k 31.12.2020. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                          za                                10                                                                             
                                                                                                proti              0                                   
Botoš                                                                                          zdržal sa hlasovania   1 
 
 
Uznesenie  č. 379/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
Správu o výsledku kontroly HK/1/2021.  
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                          za                                 7                                                                             
                                                                                                proti              0                                   
Botoš, Doležaj, Melich, RNDr.Hamranová,                                              zdržal sa hlasovania   4 
 
 
Uznesenie  č. 380/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej  činnosti za rok 2020.  
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                          za                                10                                                                             
                                                                                                proti              0                                   
Doležaj                                                                                       zdržal sa hlasovania   1 
 
 
Uznesenie  č. 381/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
konštatuje  
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že odpredaj časti z pozemku v k. ú. Hurbanovo, z parcely registra „E“ č. 2468 – trvalý trávny 
porast o výmere 826 m2 oddeleného z celkovej parcely geometrickým plánom č. 34691588-
192/99 zo dňa 07.10.1999, číslo úradného overenia 909/99 zo dňa 19.10.1999 do výlučného 
vlastníctva pani Etely Ďurčovičovej, bytom Vék 2079/33, 947 01 Hurbanovo, 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 hraničí s pozemkami, ktoré 
sú vo vlastníctve pani Ďurčovičovej a jej manžela, a tento pozemok nie je pre Mesto 
Hurbanovo využiteľný na iné účely, a nie je predpoklad, že by sa predal formou verejnej 
súťaže alebo dobrovoľnej dražby.  
schvaľuje  
zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo odpredať nehnuteľnosť v k. ú. Hurbanovo, časť z 
pozemku, parcely registra „E“ č. 2468 – trvalý trávny porast o výmere 826 m2, zapísaný na 
LV č. 4187, oddeleného geometrickým plánom č. 34691588-192/99 zo dňa 07.10.1999, číslo 
úradného overenia 909/99 zo dňa 19.10.1999 do výlučného vlastníctva pani Etely 
Ďurčovičovej, bytom Vék 2079/33, 947 01 Hurbanovo 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: 7 434,00 €.  
poveruje  
primátora mesta k podpisu nájomnej zmluvy s Etelou Ďurčovičovou, bytom Vék 2079/33, 
947 01 Hurbanovo, na časť z pozemku parcely registra „E“ č. 2468 – trvalý trávny porast o 
výmere 826 m2, zapísaný na LV č. 4187, oddeleného geometrickým plánom č. 34691588-
192/99 zo dňa 07.10.1999, číslo úradného overenia 909/99 zo dňa 19.10.1999, spätne na 
obdobie rokov 2019 a 2020, čím sa vysporiada titul bezdôvodného obohatenia podľa § 451 
Občianskeho zákonníka. Nájomné za uvedené obdobie z vyššie uvedeného pozemku v 
zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo je stanovené vo 
výške 1 652,00 €. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                          za                                10                                                                             
PaedDr.,Mgr. Hajníková                                                                   proti              1                                   
                                                                                                zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 382/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s prenájmom vyradeného majetku s inventárnym číslom: 9536-10/09 s názvom: nadstavba 
fekálneho  vozidla, ktorého  obstarávacia  cena bola 9 228,19 €  za  cenu nájmu  vo  výške  
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600,00 € ročne na obdobie 2 roky pre Obec Gbelce. Ostatné podmienky prenájmu budú 
stanovené v nájomnej zmluve.  
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                          za                                 8                                                                             
Botoš                                                                                                   proti              1                                   
                                                                                                zdržal sa hlasovania   0 
Počas hlasovania Mgr. Pupák a Doležaj neboli prítomní. 
 
 
Uznesenie  č. 383/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
konštatuje  
že prenájom nebytových priestorov o výmere 47,60 m2, nachádzajúcich sa na prízemí 
budovy Domu služieb so súpisným číslom 1548, na adrese Konkolyho nám. 6, Hurbanovo, 
na parcele registra „C“ č. 125 – zastavané plochy a nádvoria pre spoločnosť VERTING, 
s.r.o., so sídlom Podzáhradná 1298/52, 947 01 Hurbanovo, IČO: 47 346 043 je prípad hodný 
osobitného zreteľa.  
odôvodňuje prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne. Vo vyššie uvedených priestoroch 
prevádzkuje žiadateľ „Salón Ingrid“, kde nepretržite poskytuje služby obyvateľstvu, ako sú 
oprava a úprava odevov, úprava a výroba bytových doplnkov a taktiež krajčírske služby 
a maloobchodnú prevádzku textilnej galantérie. Prevádzka „Salónu Ingrid“ sa teší veľkej 
obľube nielen obyvateľov mesta Hurbanovo, ale aj v širokom okolí. Žiadateľ vždy riadne 
a včas platí nájomné a v podnikaní má záujme aj naďalej pokračovať.  
schvaľuje  
zverejnenie svojho zámeru prenajať nebytové priestory o výmere 47,60 m2 na prízemí 
budovy Domu služieb so súpisným číslom 1548, na adrese Konkolyho nám. 6, Hurbanovo, 
na parcele registra „C“ č. 125 – zastavané plochy a nádvoria pre spoločnosť VERTING, 
s.r.o., so sídlom Podzáhradná 1298/52, 947 01 Hurbanovo, IČO: 47 346 043, 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.  
Cena nájmu sa určuje podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo 
vo výške  33,20 €/m2 ročne, t.j. pri rozlohe nebytových priestorov 47,60 m2 celková cena 
nájmu je: 1 580,32 € ročne. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                          za                                11                                                                             
                                                                                                            proti              0                                   
                                                                                                zdržal sa hlasovania   0 
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Uznesenie  č. 384/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s platbou režijných nákladov spojených s užívaním nebytových priestorov o výmere 47,60 
m2 nachádzajúce sa na prízemí budovy Domu služieb so súpisným číslom 1548, na adrese 
Konkolyho nám. 6, Hurbanovo, na parcele registra „C“ č. 125 – zastavané plochy a nádvoria, 
v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo, Príloha č. 4 
nasledovne:  Zálohové platby za služby:  
1. vykurovanie                         760,00 € ročne  
2. spoločná elektrická energia   20,00 € ročne  
3. vodné a stočné                       20,00 € ročne  
 
s tým, že prenajímateľ vyúčtuje vždy po obdržaní dodávateľských faktúr vzniknutý rozdiel 
medzi zálohovými platbami za služby a skutočnými nákladmi, ktoré vzniknú s užívaním 
priestorov o výmere 47,60 m2 nachádzajúce sa na prízemí budovy Domu služieb so 
súpisným číslom 1548, na adrese Konkolyho nám. 6, Hurbanovo, na parcele registra „C“ č. 
125 – zastavané plochy a nádvoria. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                          za                                11                                                                             
                                                                                                            proti              0                                   
                                                                                                zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 385/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
ž i a d a  
primátora mesta, aby zabezpečil  vykonanie všetkých potrebných krokov pre objektívne 
posúdenie, či je možné využiť ako cyklotrasu už existujúcu komunikáciu spájajúcu 
Hurbanovo s mestskou časťou Zelený Háj vedúcu cez areál  bývalého Poľnohospodárskeho 
družstva Zelený Háj.              
Zároveň žiada primátora mesta, aby do 30. apríla 2021 predložil mestskému zastupiteľstvu 
informatívnu správu o výsledných zisteniach. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                          za                                11                                                                             
                                                                                                            proti              0                                   
                                                                                                zdržal sa hlasovania   0 
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Uznesenie  č. 386/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje 

A) pri príležitosti mesiaca úcty k starším v roku 2021 udelenie vecného daru seniorom 
s trvalým pobytom v meste Hurbanovo, ktorí v roku 2021 dovŕšia vek minimálne 65 
rokov a to vo výške 10 € darčekovej poukážky na 1 osobu,  
 

B) finančné vykrytie  čiastky  vo výške 9 000 € na zakúpenie darčekových poukážok 
v roku 2021 znížením schválenej dotácie z rozpočtu mesta pre MŠK Hurbanovo; 
presun finančných prostriedkov vo výške 9 000 € z položky 0810  642001 – dotácia na 
športovú činnosť v rámci podprogramu 10.1. na položku 0820 637005 – Úcta 
k starším a príspevky v rámci podprogramu 11. 4. sa má zapracovať do najbližšej 
zmeny rozpočtu mesta, 
 

C) zostávajúcu časť financií vo výške 4 870 €  nevyhnutných  na zakúpenie darčekových 
poukážok vyčleniť z rezervného fondu mesta Hurbanovo. 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová, JUDr.Rusňák, Ševčík, Bc.Tomaščin     za                                 8                                                                            
Melich, Mgr.Tužinčin, Schvarcz 
Mgr.Pupák, Doležaj, Botoš                                                                                           proti              3                                                                                                                                 
                                                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Mgr. Peter Závodský 

                                                                             primátor mesta 
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