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

 
   

 
Výpisy uznesení MZ  z 28. zasadnutia, konaného dňa 24. 06. 2021  
 
Uznesenie  č. 436/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
prijíma  
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 131 o príspevkoch v školstve 
s účinnosťou od 1. 9. 2021 podľa predloženého návrhu bez pripomienok. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                     za                                 9                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
 
Uznesenie  č. 437/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
prijíma  
Všeobecne záväzné nariadenie mesta o niektorých podmienkach držania psov bez 
pripomienok. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                     za                                 9                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 438/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
konštatuje  
že ciele projektu sú v súlade s platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
mesta Hurbanovo na roky 2014-2020 s výhľadom do roku 2030 a v súlade s platným 
Územným plánom mesta Hurbanovo;  
schvaľuje  
1) zámer podať žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu 
projektu;  
2) zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu vo výške 3 300,00 Eur t.j. min. 5% z 
celkových oprávnených výdavkov projektu pre účely predloženia žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok;  
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3) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov projektu, ktoré môžu vzniknúť v 
priebehu realizácie projektu a predstavujú rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a 
celkovými oprávnenými výdavkami projektu z rozpočtu Mesta Hurbanovo;  
4) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                           za                                10                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
 
Uznesenie  č. 439/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
A) schvaľuje  
pokračovanie projektu Miestnej občianskej poriadkovej služby v Hurbanove od 01. 07. 2021 
B) schvaľuje 
financovanie Miestnej občianskej poriadkovej služby  
- z vlastných zdrojov,  
- vykonanie zmeny rozpočtu mesta  
- vyčlenenie  finančných  prostriedkov  na  mzdové  náklady  z  rezervného  fondu vo    
   výške 18 000 €.  
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                           za                                10                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
 
Uznesenie  č. 440/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo na II. polrok 2021. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                           za                                10                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
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Uznesenie  č. 441/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
odvoláva  
člena pracovnej  skupiny  Komunitného  plánu  sociálnych  služieb  mesta  Hurbanovo  
Bc. Štefana Tomaščina, s účinnosťou od 24.06.2021,  
schvaľuje  
s účinnosťou od 25.06.2021 za člena pracovnej skupiny Komunitného plánu sociálnych 
služieb mesta Hurbanovo predsedu komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                           za                                10                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
Uznesenie  č. 442/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
prerokovalo  
Návrh Memoranda o spolupráci a podpore kandidatúry mesta Nitra na titul Európske hlavné 
mesto kultúry 2026 medzi mestom Nitra a mestom Hurbanovo  
súhlasí  
s uzavretím Memoranda o spolupráci a podpore kandidatúry mesta Nitra na titul Európske 
hlavné mesto kultúry 2026 medzi mestom Nitra a mestom Hurbanovo podľa predloženého 
návrhu. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                           za                                10                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
Uznesenie  č. 443/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s prenájmom časti z pozemku, z parcely registra „C“ č. 1373/1 – ostatná plocha o výmere 50 
m2 v k. ú. Hurbanovo, pre Annu Krupovú – U Aničky, so sídlom Brezová 9, 947 01 
Hurbanovo, za cenu prenájmu vo výške 10,00 €/m2 ročne, t. j. v roku 2021 cena nájmu je 
83,33 € (za 2 mesiace) a v rokoch 2022 – 2025 za cenu nájmu vo výške 125,00 € (za 4 
mesiace), podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení. Ostatné podmienky prenájmu budú stanovené v nájomnej zmluve. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                           za                                10                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
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Uznesenie  č. 444/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s odpustením nájomného a zálohových platieb pre spoločnosť Rehabilitačné centrum TOMI 
s.r.o., so sídlom Neded 309, 925 85 Neded, IČO: 50528971, zastúpená konateľom Dr. 
Tomášom Molnárom do obdobia, pokým získa povolenia a všetky zmluvy, ktoré súvisia s 
prevádzkovaním zdravotníckeho zariadenia – rehabilitačné centrum, najneskôr však do 
konca kalendárneho roka 2021. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová, Doležaj, Ševčík, Schvarcz                za                                 9                                                                             
Melich, Mgr.Pupák, Mgr.Tužinčin, Žigová                                                                                                  
                                                                                                 proti              0                                   
Botoš                                                                                                 zdržal sa hlasovania   1 
 
Uznesenie  č. 445/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s vyhlásením obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov v k. ú. Hurbanovo, a to 
parcela registra „C“ č. 1206 – záhrada o výmere 471 m2, parcela registra „C“ č. 1213 – 
záhrada o výmere 512 m2, parcela registra „C“ č. 1220 – záhrada o výmere 495 m2, parcela 
registra „C“ č. 1214 – ostatná plocha o výmere 495 m2. Výkričná cena vyššie uvedených 
pozemkov sa určuje podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo 
vo výške 5,00 €/m2 (neprístupné pozemky). 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová, Ševčík, Schvarcz                          za                                 7                                                                             
Melich, Mgr.Tužinčin, Žigová                                                                                                  
Botoš, Doležaj                                                                                 proti              2                                   
Mgr.Pupák                                                                                           zdržal sa hlasovania   1 
 
Uznesenie  č. 446/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
k o n š t a t u j e,  
že odpredaj pozemku v k. ú. Hurbanovo, zadná časť ulice Podzáhradná, a to: parcela registra 
„C“ č. 3068/2 – záhrada o výmere 91 m2 za kúpnu cenu stanovenú v zmysle Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo, prílohy č. 3, vo výške 5,00 €/m2 , 
je prípad hodný osobitného zreteľa.  
o d ô v o d ň u j e  prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne:  
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Žiadaný pozemok je priľahlý a priamo susedí zo zadnej strany k pozemkom, ktoré sú vo 
vlastníctve žiadateľky, kde sa nachádza aj rodinný dom žiadateľky so súpisným číslom 1249. 
Žiadaný pozemok dlhé roky používa žiadateľka ako záhradu pre vlastné účely vo viere, že 
tento pozemok je v jej vlastníctve. Pri prevodoch parciel registra „E“ na register „C“ v roku 
2020 bol podľa zákona tento pozemok zapísaný na list vlastníctva mesta Hurbanovo. 
Predmetný pozemok tvorí súčasť areálu rodinného domu s dvorom a záhradou, ktoré sú vo 
vlastníctve žiadateľky. Pozemok je neprístupný a pre Mesto Hurbanovo nevyužiteľný a 
nepotrebný. Pozemok z hľadiska jeho dispozície nie je vhodný na samostatné využívanie.  
s c h v a ľ u j e  
zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo odpredať nehnuteľnosť v k. ú. Hurbanovo, a to: 
parcelu registra „C“ č. 3068/2 – záhrada o výmere 91 m2 vedeného na LV č. 2376 do 
výlučného vlastníctva Márie Godovej, bytom Podzáhradná 150, 947 01 Hurbanovo, za 
kúpnu cenu stanovenú v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta 
Hurbanovo, prílohy č. 3, vo výške 5,00 €/m2 , t.j. kúpna cena je celkom: 455,00 €. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová, Doležaj, Ševčík, Schvarcz                za                                 9                                                                             
Melich, Mgr.Pupák, Mgr.Tužinčin, Žigová                                                                                                  
                                                                                                 proti              0                                   
Botoš                                                                                                 zdržal sa hlasovania   1 
 
 
Uznesenie  č. 447/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
k o n š t a t u j e,  
že odpredaj pozemku v k. ú. Hurbanovo, parcela registra „C“ č. 3954 – orná pôda o výmere 
3.114 m 2 do výlučného vlastníctva pani Ing. Márie Práznovskej, Holanovo 3916, 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 , kúpna cena celkom 28.026,00 € je 
prípad hodný osobitného zreteľa.  
o d ô v o d ň u j e prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne:  
Žiadaný pozemok hraničí s pozemkom, ktorí je vo vlastníctve pani Práznovskej, a tento 
pozemok nie je pre Mesto Hurbanovo potrebný a využiteľný pre iné účely, nie je predpoklad, 
že by sa predal formou verejnej súťaže alebo dobrovoľnej dražby.  
s c h v a ľ u j e  
zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo odpredať nehnuteľnosť v k. ú. Hurbanovo, pozemok, 
parcelu registra „C“ č. 3954 – orná pôda o výmere 3.114 m2 , zapísaný na LV č. 2376 do 
výlučného vlastníctva Ing. Márie Práznovskej, bytom Holanovo 3916, 947 01 Hurbanovo za 
kúpnu cenu stanovenú v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta 
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Hurbanovo, prílohy č. 3, vo výške 9,00 €/m2 , kúpna cena celkom 28.026,00 € je prípad 
hodný osobitného zreteľa. 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
PaedDr.,Mgr.Hajníková, Doležaj, Ševčík, Melich, Mgr.Pupák, Mgr.Tužinčin       za                                 6                                                                                                                                                                              
                                                                                                 proti              0                                   
Botoš, RNDr.Hamranová, Schvarcz, Žigová                                                     zdržal sa hlasovania   4 
 
Uznesenie  č. 448/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í  
s odpredajom časti pozemku v k. ú. Bohatá, z parcely registra „C“ č. 3331 – záhrada o 
výmere 172,84 m 2 do výlučného vlastníctva žiadateľa RNDr. Miroslava Nemčeka, bytom 
Novozámocká 174/139, 947 03 Hurbanovo – Bohatá. V prípade súhlasu s odpredaním 
uvedenej časti pozemku, žiadateľ dá vyhotoviť geometrický plán na oddelenie parcely. 
Kúpna cena žiadanej časti pozemku sa určí na základe znaleckého posudku na určenie ceny 
nehnuteľnosti. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová, Doležaj, Ševčík,                          za                                 8                                                                             
Melich, Mgr.Pupák, Mgr.Tužinčin, Botoš                                                                                                 
Schvarcz                                                                                      proti              1                                   
Žigová                                                                                               zdržal sa hlasovania   1 
 
Uznesenie  č. 449/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
k o n š t a t u j e,  
že odpredaj pozemku v k. ú. Hurbanovo, parcela registra „C“ č. 299 – záhrada o výmere 
1.262 m2 za kúpnu cenu stanovenú v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
Mesta Hurbanovo, prílohy č. 3, vo výške 5,00 €/m2 , je prípad hodný osobitného zreteľa.  
o d ô v o d ň u j e  prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne:  
Žiadaný pozemok je priľahlý a priamo susedí zo zadnej strany k pozemkom, ktoré sú vo 
vlastníctve žiadateľky, kde sa nachádza aj rodinný dom žiadateľky so súpisným číslom 1488. 
Žiadaný pozemok niekoľko rokov používa žiadateľka ako záhradu pre vlastné účely na 
základe nájomnej zmluvy, ktorú má uzatvorenú s Mestom Hurbanovo, ktorá tento rok končí. 
Keďže tento pozemok je neprístupný a pre Mesto Hurbanovo nepotrebný a nevyužiteľný, 
žiadateľka ho nechce ďalej prenajímať, ale predmetný pozemok žiada odkúpiť do svojho 
výlučného vlastníctva. Predmetný pozemok tvorí súčasť areálu rodinného domu s dvorom a 
záhradou, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľky. Tento pozemok je pre Mesto Hurbanovo 
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nevyužiteľný pre iné účely. Pozemok z hľadiska dispozície nie je vhodný na samostatné 
využívanie.  
s c h v a ľ u j e  
zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo odpredať nehnuteľnosť v k. ú. Hurbanovo, a to: 
parcelu registra „C“ č. 299 – záhrada o výmere 1.262 m2 vedeného na LV č. 2376 do 
výlučného vlastníctva Dariny Szabóovej, bytom Agátová 49, 947 01 Hurbanovo, za kúpnu 
cenu stanovenú v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo, 
prílohy č. 3, vo výške 5,00 €/m2 , t. j. kúpna cena je celkom: 6.310,00 €. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                           za                                10                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 450/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s prenájmom havarijnej nádrže o výmere 363 m2, ktorá sa nachádza na parcele registra „C“ 
č. 2190/7 – zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Hurbanovo pre spoločnosť Heineken 
Slovensko, a.s., so sídlom Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo, IČO: 36 528 391, zastúpená 
vedúcim technického úseku pánom Petrom Nagyom, za cenu prenájmu vo výške 1,00 € 
mesačne na obdobie 10 rokov, t.j. od 01.07.2021 do 30.06.2031, podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Ostatné podmienky prenájmu budú 
ustanovené v nájomnej zmluve. 
 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová, Ševčík, Schvarcz,                        za                                 8                                                                             
Melich, Mgr.Pupák, Botoš, Žigová                                                                                                 
Mgr.Tužinčin                                                                                 proti              1                                   
Doležaj                                                                                              zdržal sa hlasovania   1 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               Mgr. Peter Závodský 

                                                                             primátor mesta 
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