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ul. Komárňanská č. 91, 947 01 Hurbanovo 

 
   

 
Výpisy uznesení MZ  z 26. zasadnutia, konaného dňa 29. 04. 2021  
 
Uznesenie  č. 394/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
prijíma  
VZN o verejnom poriadku bez pripomienok. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                          za                                11                                                                             
                                                                                                proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 395/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
Záverečný účet mesta Hurbanovo za rok 2020 a celoročné hospodárenie mesta bez výhrad. 
schvaľuje 
aby sa prebytok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške 181 645,05 EUR, upravený o 
nevyčerpané účelové prostriedky zo štátneho rozpočtu a ďalšie účelové prostriedky podľa 
osobitných predpisov v celkovej sume 92 345,97 €, použil na tvorbu rezervného fondu.  
berie na vedomie  
1. správu o vykonaní riadnej ročnej inventarizácie k 31. 12. 2020,  
2. správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a výročnej správy k  
    31. 12.  2020,  
3. odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta      
    Hurbanovo za rok 2020. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                          za                                11                                                                             
                                                                                                proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 396/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
rozbor hospodárenia Základnej školy, so sídlom na Nám. Konkolyho - Thege č. 
2 Hurbanovo, za rok 2020 podľa predloženého návrhu. 
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Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                          za                                11                                                                             
                                                                                                proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
 
Uznesenie  č. 397/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
rozbor hospodárenia Základnej školy s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím 
jazykom maďarským - Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda, Ul. športová č. 7, Hurbanovo za 
rok 2020 podľa predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                          za                                11                                                                             
                                                                                                proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
 
Uznesenie  č. 398/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
rozbor hospodárenia Základnej umeleckej školy Hurbanovo, so sídlom na ulici Komárňanská 
č. 116, Hurbanovo za rok 2020 v predloženom znení. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                          za                                11                                                                             
                                                                                                proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 399/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje 
rozbor hospodárenia Materskej školy Hurbanovo, so sídlom Nový diel 50, Hurbanovo za rok 
2020 podľa predloženého návrhu.  
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                          za                                11                                                                             
                                                                                                proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
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Uznesenie  č. 400/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
Rozbor hospodárenia Zariadenia pre seniorov Smaragd, Sládkovičova 30,  Hurbanovo za rok 
2020  podľa predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                          za                                11                                                                             
                                                                                                proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
 
Uznesenie  č. 401/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
predloženú Informatívnu správu o činnosti Súkromného centra špeciálnopedagogického 
poradenstva Hurbanovo za rok 2020. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                          za                                11                                                                             
                                                                                                proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 402/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
celkovú výšku rezervného fondu mesta k 31. 12. 2020: 847 086,39 €   
schvaľuje  
použitie rezervného fondu mesta podľa predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                          za                                11                                                                             
                                                                                                proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
 
 
Uznesenie  č. 403/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
informatívnu správu k pohľadávkam evidovaným k 31. 03. 2021. 
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Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                          za                                11                                                                             
                                                                                                proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 404/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
Správu o výsledku kontroly HK/2/2021.  
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
Botoš,PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová, Melich, Mgr.Pupák,       za                                10                                                                             
JUDr.Rusňák, Schvarcz, Ševčík, Bc.Tomaščin, Mgr.Tužinčin                                                                                                 
                                                                                                proti              0                                   
Doležaj                                                                                              zdržal sa hlasovania   1 
 
 
Uznesenie  č. 405/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
1.) s vypracovaním dokumentácie Územný plán mesta Hurbanovo – Zmeny a doplnky č. 
1/2021 podľa predloženého návrhu pracovnej komisie pre lokality č. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 
11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 a 19  
2.) so zahájením procesu verejného obstarávania na vypracovanie dokumentácie Územný 
plán mesta Hurbanovo – Zmeny a doplnky č. 1/2021. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                          za                                11                                                                             
                                                                                                proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 406/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
Organizačnú štruktúru Mestského úradu v Hurbanove k 01.05.2021. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
Botoš, Doležaj, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová, Melich,                  za                                10                                                                             
JUDr.Rusňák, Schvarcz, Ševčík, Bc.Tomaščin, Mgr.Tužinčin                                                                                                 
Mgr.Pupák                                                                                    proti              1                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
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Uznesenie  č. 407/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
informatívnu správu o ukončení súdneho sporu právoplatným rozsudkom Okresného súdu 
v Komárne, ktorým zamietol návrh žalobcu jai group s.r.o. Nitra, proti žalovanému Mesto 
Hurbanovo o zaplatenie sumy 20 398,50 €.  
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                          za                                11                                                                             
                                                                                                proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 408/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s výpožičkou nebytových priestorov o výmere  66 m2 , ktoré sa nachádzajú na prízemí v 
budove CVČ Hurbanovo, súpisné číslo 228, na parcele registra „C“ č. 1243 – zastavaná 
plocha a nádvorie pre OZ Asociácia pre rozvoj emocionálnej inteligencie, so sídlom ul. 
Práce 5, 947 01 Hurbanovo, IČO: 51833280, podľa § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka, 
bezodplatne na obdobie 5 rokov.  
Ostatné podmienky výpožičky budú ustanovené v zmluve o výpožičke.  
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová, Melich,                                    za                                 8                                                                             
JUDr.Rusňák, Schvarcz, Ševčík, Bc.Tomaščin, Mgr.Tužinčin                                                                                                 
                                                                                                     proti              0                                   
Botoš, Doležaj, Mgr.Pupák                                                                        zdržal sa hlasovania   3 
 
 
Uznesenie  č. 409/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
so stanovením režijných nákladov spojených s užívaním nebytových priestorov v budove 
CVČ Hurbanovo vo výške 1 € ročne, počas celej doby výpožičky.  
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová, Melich,                                    za                                 8                                                                             
JUDr.Rusňák, Schvarcz, Ševčík, Bc.Tomaščin, Mgr.Tužinčin                                                                                                 
Doležaj                                                                                            proti              1                                   
Botoš, Mgr.Pupák                                                                                  zdržal sa hlasovania   2 
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Uznesenie  č. 410/2021-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 nehnuteľnosti, a to: parcely registra „E“ č. 32/2 – zastavaná plocha a nádvorie o 
výmere 983 m2, vedenej na LV č. 4186 do výlučného vlastníctva Mesta Hurbanovo za 
kúpnu cenu vo výške 7 800,00 €, ktorá bola stanovená znaleckým posudkom č. 80/2020 zo 
dňa 12.10.2020. Poplatky spojené s prevodom nehnuteľností hradí Mesto Hurbanovo. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                          za                                11                                                                             
                                                                                                proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 411/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
v súlade s § 451 Občianskeho zákonníka z titulu bezdôvodného obohatenia so spätným 
vyplatením nájomného za užívanie pozemku, parcely registra „E“ č. 32/2 – zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 983 m2 za kalendárny rok 2020 a za obdobie v roku 2021 do 
15.05.2021 v celkovej výške 510,11 € pre súčasných vlastníkov pozemku:  
1. Ladislav Petrík, bytom Okružná cesta 2835/84, 945 01 Komárno, podiel z pozemku 2/8  
2. Zoltán Petrík, bytom Meštianska 2725/5, 945 01 Komárno, podiel z pozemku 2/8  
3. Peter Petrík, bytom Hviezdna 2357/3, 945 01 Komárno, podiel z pozemku 1/2.  
Nájomné sa vyplatí vlastníkom pozemku prevodom na ich bankové účty, ktoré sú uvedené v 
žiadosti o vyplatenie nájomného. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                          za                                11                                                                             
                                                                                                proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
 
Uznesenie  č. 412/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
informatívnu správu - Predĺženie zmlúv o výpožičke Ados Život s.r.o., a ZaMed Komárno 
s.r.o.. 
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Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
Botoš, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová, Melich,                            za                                 9                                                                             
JUDr.Rusňák, Schvarcz, Ševčík, Bc.Tomaščin, Mgr.Tužinčin                                                                                                 
                                                                                                        proti              0                                   
Doležaj, Mgr.Pupák                                                                               zdržal sa hlasovania   2 
 
Uznesenie  č. 413/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
žiada  
primátora mesta, aby zabezpečil vypratanie pozemku a odstránenie nelegálnej stavby, aby 
bolo zabezpečené plnenie uznesenia týkajúce sa oplotenia mestských pozemkov v danej 
lokalite. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
Botoš, Doležaj, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová, Mgr.Pupák,            za                                10                                                                             
JUDr.Rusňák, Schvarcz, Ševčík, Bc.Tomaščin, Mgr.Tužinčin                                                                                                 
                                                                                                        proti              0                                   
Melich                                                                                                     zdržal sa hlasovania   1 
 
Uznesenie  č. 414/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena v súvislosti 
s realizáciou pôvodného oceľového STL1 plynovodu DN100 v celkovej dĺžke 25,5 m na 
ulici Nejedlého v Hurbanove, premetom ktorej bude zriadenie bezodplatného vecného 
bremena na dobu neurčitú v prospech budúceho oprávneného SPP – distribúcia, a.s. na 
pozemkoch v k. ú. Hurbanovo, zapísaných na LV č. 2376 vo vlastníctve Mesta Hurbanovo, 
a to:  
1. parcela registra „C“ č. 2796 – ostatná plocha o výmere 1 305 m2  
2. parcela registra „C“ č. 2746/11 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 594 m2.  
Vecné bremeno bude spočívať v povinnosti budúceho povinného strpieť na predmetných 
nehnuteľnostiach:  
a) zriadenie a uloženie predmetnej stavby,  
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a 
akékoľvek iné stavebné úpravy plánovanej stavby a jej odstránenie,  
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, 
strojmi a mechanizmami budúcim oprávneným z vecného bremena alebo ním poverenými 
osobami v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon činností uvedených v bode a) a b) za 
podmienok:  
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- rozsah vecného bremena bude určený podľa Situačnej mapy navrhovaného stavu – 
Prekládka plynovodu na ul. Nejedlého (viď príloha č. 2 tohto uznesenia),  
- budúci oprávnený bude vyzvaný na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena 
písomne najneskôr do uplynutia 6 mesiacov po dni nadobudnutia právoplatnosti 
kolaudačného rozhodnutia povoľujúceho užívanie plánovanej stavby. 
 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                          za                                11                                                                             
                                                                                                proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
 
 
 
 
                                                                                              Mgr. Peter Závodský 

                                                                             primátor mesta 
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