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ul. Komárňanská č. 91, 947 01 Hurbanovo 

 
   

 
Výpisy uznesení MZ  z 25. zasadnutia, konaného dňa 25. 03. 2021  
 
Uznesenie  č. 387/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
III. zmenu rozpočtu mesta na rok 2021 podľa predloženého návrhu. Celková výška 
rozpočtovaných príjmov aj výdavkov po zapracovaní všetkých úprav je: 7 586 077 €.  
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                          za                                10                                                                             
                                                                                                proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 388/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
1. informácie o Výzve Fondu na podporu športu na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej 
infraštruktúry“, č. výzvy 2020/001;  
2. zámer podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu s názvom 
„Multifunkčná športová plocha s prekrytím“ v rámci výzvy Fondu na podporu športu z 
programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“, č. výzvy 
2020/001;  
schvaľuje  
1. zabezpečenie realizácie projektu s názvom „Multifunkčná športová plocha s prekrytím“ v 
rámci výzvy Fondu na podporu športu z programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia 
športovej infraštruktúry“ č. 2020/001 v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  
2. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizácie projektu s názvom 
„Multifunkčná športová plocha s prekrytím“ vo výšky 220.599,82 Eur t.j. 50% zo sumy 
celkových oprávnených výdavkov projektu vo výške 441.199,63 Eur z vlastných finančných 
zdrojov Mesta Hurbanovo;  
3. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu Mesta 
Hurbanovo. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                          za                                10                                                                             
                                                                                                proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
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Uznesenie  č. 389/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
správu o činnosti Mestskej polície Hurbanovo za rok 2020. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                          za                                10                                                                             
                                                                                                proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
 
Uznesenie  č. 390/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
k o n š t a t u j e, 
že výpožička nebytových priestorov o výmere 66 m2, na prízemí v budove CVČ Hurbanovo, 
súpisné číslo 228, na parcele registra „C“ č. 1243, v k. ú. Bohatá, na ulici Novozámocká 10, 
947 03 Hurbanovo – Bohatá, pre žiadateľa Občianske združenie Asociácia pre rozvoj 
emocionálnej inteligencie, so sídlom ul. Práce 5, 947 01 Hurbanovo, IČO: 51833280, je 
prípad hodný osobitného zreteľa. Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
o d ô v o d ň u j e  
prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne. Žiadateľom je občianske združenie, v ktorom 
spolupracuje mnoho odborníkov, vedcov, študentov, ktorí majú záujem obohatiť mentálny 
svet detí. Taktiež majú záujem pomôcť im zvládať digitálnu džungľu a pochopiť svoju 
vlastnú hodnotu na sociálnych sieťach, ktoré patria podľa odborníkov medzi najrizikovejšie 
faktory dnešnej mládeže. Preto považuje žiadateľ za potrebné, aby mali deti a mládež v 
našom meste možnosť rozvíjať aj svoju emocionálnu súčasť osobnosti, komunikačné a 
sociálnej zručnosti  
s c h v a ľ u j e  
zverejnenie svojho zámeru vypožičať nebytové priestory na prízemí budovy CVČ 
Hurbanovo o výmere 66 m2, na adrese Novozámocká 10, Hurbanovo - Bohatá, ktorá sa 
nachádza na parcele registra „C“ č. 1243 – zastavaná plocha a nádvorie, v k. ú. Bohatá pre 
žiadateľa Občianske združenie Asociácia pre rozvoj emocionálnej inteligencie, so sídlom ul. 
Práce 5, 947 01 Hurbanovo, IČO: 51833280, 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 3 najmenej 15 dní pred schvaľovaním tohto 
nájmu mestským zastupiteľstvom. Cena výpožičky sa určuje vo výške 1,00 € ročne, na 
obdobie 5 rokov.  
 
Pre súhlasné stanovisko so zverejnením zámeru vypožičať vyššie uvedené nebytové 
priestory je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny poslancov. 
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Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                          za                                10                                                                             
                                                                                                proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
 
Uznesenie  č. 391/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s odpustením 50% nájomného pre nižšie uvedené prevádzky v meste Hurbanovo, ktoré v 
zmysle uznesenie vlády SR č. 678/2020 (290/2020 Z. z.), uznesenie vlády SR č. 693/2020 
(298/2020 Z. z.), uznesenie vlády SR č. 704/2020 (306/2020 Z. z.), vyhláška ÚVZ SR č. 16 
(vo vestníku vlády SR č. 12/2020), vyhláška ÚVZ SR č. 20 a 21 (vo vestníku vlády SR č. 
14/2020), vyhláška ÚVZ SR č. 3 zverejnená vo vestníku vlády SR č. 2 zo dňa 07.01.2021 
museli mať svoje prevádzky zatvorené. Odpustenie nájomného sa vzťahuje na obdobie, 
počas ktorého boli prevádzky obmedzené na činnosti. Odpustenie bude riešené podpisom 
dohody o znížení nájmu medzi nájomcom a prenajímateľom. Nájomné sa odpúšťa pre 
jednotlivé prevádzky v nasledovných čiastkach:  
1. Alžbeta Bernáthová – ÉMI odpustené nájomné vo výške: 234,08 €  
2. Anita Mekíšová – EXCELLEN odpustené nájomné vo výške: 35,64 €  
3. Anna Gallaiová – BIANCA odpustené nájomné vo výške: 116,60 €  
4. Szidónia Oláh odpustené nájomné vo výške: 381,48 €  
5. Beáta Uzsáková odpustené nájomné vo výške: 137,72 €  
6. Eva Slatinová odpustené nájomné vo výške: 88,00 €  
7. Verting s.r.o. odpustené nájomné vo výške: 187,00 €  
8. Mária Györgyová – BYTEX odpustené nájomné vo výške: 212,52 €  
9. C.E.G. INVESTMENT a.s. odpustené nájomné vo výške: 47,08 €  
10. Marián Pánis odpustené nájomné vo výške: 209,20 € 
11. Márián Pánis odpustené nájomné vo výške: 227,50 €  
12. Anna Krupová odpustené nájomné vo výške: 387,10 €  
Odpustené nájomné v celkovej výške: 2 263,92 €. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                          za                                10                                                                             
                                                                                                proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
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Uznesenie  č. 392/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s prenájmom nebytových priestorov o výmere 47,60 m2 na prízemí budovy Domu služieb 
so súpisným číslom 1548 na adrese Nám. Dr. M. Konkolyho - Thege 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, za cenu prenájmu v 
zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo vo výške 1 580,32 € 
ročne na obdobie 5 rokov, podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení. Ostatné podmienky prenájmu budú ustanovené v nájomnej zmluve. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                          za                                10                                                                             
                                                                                                proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
 
Uznesenie  č. 393/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
ž i a d a   
primátora mesta Hurbanovo zabezpečenie osadenia dopravného značenia - dodatkovou 
tabulou ( vyznačením časového obdobia ,,Pracovné dni  08:00 h – 14:00 h“)  k dopravnej 
značke  ,,ZÁKAZ  STÁTIA“ v Hurbanove na námestí Konkolyho - Thege pred ZŠ 
Hurbanovo pozdĺž parku a to smere jazdy od ul. Slobody na ul. Konkolyho. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                          za                                10                                                                             
                                                                                                proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Mgr. Peter Závodský 

                                                                             primátor mesta 
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