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

 
   

 
Výpisy uznesení MZ  z 30. zasadnutia, konaného dňa 23. 09. 2021  
 
Uznesenie  č. 453/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
Protest prokurátora č.j. Pd 59/21/4401-4 zo dňa 16.07.2021, ktorý sa týka Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Hurbanovo č. 129 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 
Hurbanovo, ktoré prokurátor vo svojom proteste navrhol zrušiť. 
v y h o v u j e   
protestu prokurátora č.j. Pd 59/21/4401-4 zo dňa 16.07.2021, a  
r u š í   
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hurbanovo č. 129 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 
mesta Hurbanovo. Termín zrušenia VZN bude určený prijatím uznesenia MZ o schválení 
nového VZN o poskytovaní dotácií, ktoré sa prejedná na zasadaní MZ dňa 23.09.2021. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
Botoš, Doležaj, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová, Mgr.Pupák                 za                                 9 
Schvarcz, Ševčík, Bc.Tomaščin, Žigová                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                      proti              0                                   
                                                                                                                   zdržal sa hlasovania   0 
Počas hlasovania Mgr. Tužinčin a Melich neboli prítomní. 
 
 
 
Uznesenie  č. 454/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
p r i j í m a  
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hurbanovo o podmienkach poskytovania 
dotácií z rozpočtu mesta Hurbanovo s účinnosťou od 8. októbra 2021 podľa predloženého 
návrhu bez pripomienok.  
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                           za                                11                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
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Uznesenie  č. 455/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
1. správu o plnení rozpočtu mesta Hurbanovo za I. polrok 2021  
2. monitorovaciu správu programového rozpočtu k 30. 6. 2021. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                           za                                11                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
   
Uznesenie  č. 456/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
správu o plnení rozpočtu za I. polrok 2021 Základnej školy, so sídlom na Nám. Konkolyho-
Thege č. 2 Hurbanovo. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                           za                                11                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 457/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
správu o plnení rozpočtu Základnej školy s materskou školou Árpáda Fesztyho s 
vyučovacím jazykom maďarským – Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda, Ul. športová č. 7, 
Hurbanovo za I. polrok 2021. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                           za                                11                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
 
Uznesenie  č. 458/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
správu o plnení rozpočtu Základnej umeleckej školy Hurbanovo, so sídlom na ulici 
Komárňanská 116, Hurbanovo za I. polrok 2021.  
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Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                           za                                11                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 459/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
správu o plnení rozpočtu Materskej školy Hurbanovo, so sídlom Nový diel 50, Hurbanovo za 
I. polrok 2021.  
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                           za                                11                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 460/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
správu o plnení rozpočtu za I. polrok 2021 Zariadenia pre seniorov Smaragd, Sládkovičova 
30, Hurbanovo. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                           za                                11                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
 
Uznesenie  č. 461/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
1. ) s realizáciou časti SO 01 - Výmena otvorových konštrukcií v rámci rekonštrukcie 
kultúrneho domu v Hurbanove Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
schvaľuje  
2.) financovanie Výmeny otvorových konštrukcií z vlastných zdrojov vo výške 115 000 eur 
z rezervného fondu mesta. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                           za                                11                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
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Uznesenie  č. 462/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
zmenu účelu použitia rezervného fondu mesta podľa predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                           za                                11                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 463/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
a) poslanecký návrh poslanca Bc. Štefana Tomaščina na zrušenie písmena „B“ Uznesenia č. 
386/2021-MZ z 25.02.2021,  
b) zmenu rozpočtu mesta Hurbanovo a to presunom vo výške 9 000 € z položky 1012 
637034 v rámci programu 13.1. na položku 0820  637005 – Úcta k starším a príspevky v 
rámci podprogramu 11. 4. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                           za                                11                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 464/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
VII. zmenu rozpočtu mesta na rok 2021 podľa predloženého návrhu. Celková výška 
rozpočtovaných príjmov aj výdavkov po zapracovaní všetkých úprav je 8 970 271 €.  
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                           za                                11                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
 
Uznesenie  č. 465/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
II. zmenu rozpočtu Základnej školy Nám. Konkolyho - Thege č. 2  Hurbanovo na rok 2021 
podľa predloženého návrhu. 
 

    
Telefón: E-mail:      Internet:    IČO: 
035 / 3700222 mesto.hurbanovo@hurbanovo.sk      www.hurbanovo.sk    00 306 452 
    

 

mailto:mesto.hurbanovo@hurbanovo.sk
http://www.hurbanovo.sk/


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

 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                           za                                11                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
 
Uznesenie  č. 466/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
II. zmenu rozpočtu  Základnej školy s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím 
jazykom maďarským - Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda, Ul. športová č.7, Hurbanovo na 
rok 2021 podľa predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                           za                                10                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
Počas hlasovania Mgr. Pupák nebol prítomný. 
 
 
Uznesenie  č. 467/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
II. zmenu rozpočtu Základnej umeleckej školy – Művészeti Alapiskola Hurbanovo, so 
sídlom na ulici Komárňanská 116, Hurbanovo na rok 2021 podľa predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                           za                                10                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
Počas hlasovania Mgr. Pupák nebol prítomný. 
 
Uznesenie  č. 468/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
II. zmenu rozpočtu na rok  2021 Zariadenia pre seniorov Smaragd, Sládkovičova 30, 
Hurbanovo podľa predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                           za                                10                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
Počas hlasovania Mgr. Pupák nebol prítomný. 
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Uznesenie  č. 469/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
informatívnu správu k pohľadávkam evidovaným k 30. 06. 2021. 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                           za                                10                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
Počas hlasovania Mgr. Pupák nebol prítomný. 
 
Uznesenie  č. 470/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
a) schvaľuje  
1.  ústrednú inventarizačnú komisiu,   
2.  dielčie inventarizačné komisie  v súlade s predloženým návrhom.  
b) ukladá  
1. Dielčim inventarizačným komisiám:  
a) spracovať návrhy na vyradenie majetku mesta a odovzdať ich najneskôr do 08. 11. 2021 
ústrednej inventarizačnej komisii,  
b) vykonať riadnu ročnú inventarizáciu majetku k 31. 12. 2021 v súlade so zákonom o 
účtovníctve a spracované materiály odovzdať ústrednej inventarizačnej komisii do 17. 1. 
2022;  
2. Ústrednej inventarizačnej komisii: 
Predložiť mestskému zastupiteľstvu správu o ročnej inventarizácii vykonanej k 31. 12. 2021 
v rámci záverečného účtu mesta. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                           za                                11                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
Uznesenie  č. 471/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
do rád škôl nasledovných zástupcov :  
Rada školy pri Základnej škole s MŠ Árpáda Fesztyho s VJM, Športová 7 v Hurbanove: -       
- Eduard Ševčík, Šáradská 356/13, Hurbanovo,  
- Mgr. Štefan Pupák, Pivovarská 2517/17, Hurbanovo-Bohatá,  
- Mgr. Zoltán Misák, Eötvösova 76, Komárno,  
- Silvia Fejesová, Kvetná 2375/13, Hurbanovo  
Rada školy pri Materskej škole, Nový diel 50 v Hurbanove:  
- RNDr. Mária Hamranová, Pivovarská 2512/7, Hurbanovo-Bohatá,  
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- Bc. Štefan Tomaščin, Sládkovičova 2588/28, Hurbanovo-Bohatá,  
- PaedDr. Juraj Svitek, Komárňanská 85/171, Hurbanovo,  
- Mgr. Katarína Jóbová, Kostolná 1621/26, Hurbanovo. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
Botoš, Doležaj, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová, Melich,                         za                                10                                                                             
Schvarcz, Ševčík, Bc.Tomaščin, Mgr.Tužinčin, Žigová                                                                                                  
                                                                                                 proti              0                                   
Mgr. Pupák                                                                                          zdržal sa hlasovania   1 
 
 
Uznesenie  č. 472/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
vzdanie sa Ing. Zoltána Šestáka ku dňu 30.06.2021 funkcie člena Komisie výstavby, 
územného plánovania a regionálneho rozvoja  pri Mestskom zastupiteľstve v Hurbanove.  
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                           za                                11                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 473/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
1) informáciu o ďalšom postupe pri dopĺňaní dokumentácie k žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok v rámci Projektu Óvoda bővítése Ógyallán – Rozšírenie MŠ v Hurbanove, v rámci 
výzvy pre územia s maďarskou menšinou na Slovensku - Rozvoj materských škôl, ktorý 
vyhlásila Vláda Maďarska cez nadáciu Gábora Bethlena  
súhlasí  
2) s realizáciou dokončenia nadstavby v rámci projektu Óvoda bővítése Ógyallán – 
Rozšírenie MŠ v Hurbanove na základe projektu v rámci výzvy pre územia s maďarskou 
menšinou na Slovensku - Rozvoj materských škôl, ktorý vyhlásila Vláda Maďarska cez 
nadáciu Gábora Bethlena  
3) s vyhlásením verejného obstarávania na predmet zákazky – projektu Óvoda bővítése 
Ógyallán – Rozšírenie MŠ v Hurbanove  
4) s prijatím finančných prostriedkov v hodnote 79.200.000 Ft : v prepočte na EUR podľa 
aktuálneho kurzu Národnej banky Slovenskej republiky v deň podpisu zmluvy, rámci 
projektu Óvoda bővítése Ógyallán – Rozšírenie MŠ v Hurbanove, v rámci výzvy pre územia 
s maďarskou menšinou na Slovensku - Rozvoj materských škôl, ktorý vyhlásila Vláda 
Maďarska cez nadáciu Gábora Bethlena. 
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Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                           za                                11                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 474/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
Správu MZ o výsledku kontroly HK/3/2021. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                           za                                10                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
Počas hlasovania poslanec Doležaj nebol prítomný. 
 
 
Uznesenie  č. 475/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
Správu MZ o výsledku kontroly HK/4/2021. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                           za                                10                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
Počas hlasovania poslanec Doležaj nebol prítomný. 
 
Uznesenie  č. 476/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
d o p ĺ ň a 
Uznesenie č.308/2020 – MZ zo dňa 10.9.2020 a po doplnení bude mať nasledovné znenie: 
Uznesenie č. 308/2020 - 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: 
- parcela registra „C“ č. 1379/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 678 m2, ktorá 
vznikla geometrickým plánom na určenie vlastníckych práv, č. plánu 50301241-82/2020 zo 
dňa 21.08.2020, úradne overený pod číslom 776/20 ako diel číslo 1 z pôvodnej parcely 
registra „E“ č. 32/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 983 m2, v k. ú. Hurbanovo, 
vedený na LV č. 4186, 

    
Telefón: E-mail:      Internet:    IČO: 
035 / 3700222 mesto.hurbanovo@hurbanovo.sk      www.hurbanovo.sk    00 306 452 
    

 

mailto:mesto.hurbanovo@hurbanovo.sk
http://www.hurbanovo.sk/


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

 
- parcela registra „C“ č. 1383/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 305 m2, ktorá 
vznikla geometrickým plánom na určenie vlastníckych práv, č. plánu 50301241-82/2020 zo 
dňa 21.08.2020, úradne overený pod číslom 776/20 ako diel číslo 2 z pôvodnej parcely 
registra „E“ č. 32/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 983 m2, v k. ú. Hurbanovo, 
vedený na LV č. 4186, 
do výlučného vlastníctva Mesta Hurbanovo za kúpnu cenu, ktorá bude stanovená 
vyhotoveným znaleckým posudkom. Poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí 
Mesto Hurbanovo. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                           za                                10                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
Počas hlasovania poslanec Doležaj nebol prítomný. 
 
 
Uznesenie  č. 477/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
d o p ĺ ň a 
Uznesenie č. 410/2021 – MZ zo dňa 29.04.2021 a po doplnení bude mať nasledovné znenie: 
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: 
- parcela registra „C“ č. 1379/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 678 m2, ktorá 
vznikla geometrickým plánom na určenie vlastníckych práv, č. plánu 50301241-82/2020 zo 
dňa 21.08.2020, úradne overený pod číslom 776/20 ako diel číslo 1 z pôvodnej parcely 
registra „E“ č. 32/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 983 m2, v k. ú. Hurbanovo, 
vedený na LV č. 4186, 
- parcela registra „C“ č. 1383/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 305 m2, ktorá 
vznikla geometrickým plánom na určenie vlastníckych práv, č. plánu 50301241-82/2020 zo 
dňa 21.08.2020, úradne overený pod číslom 776/20 ako diel číslo 2 z pôvodnej parcely 
registra „E“ č. 32/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 983 m2, v k. ú. Hurbanovo, 
vedený 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 celkového počtu 11 poslancov MZ hlasovalo:  za   11 
          proti    0 
          zdržal sa hlasovania   0 
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Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                           za                                11                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 478/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
d o p ĺ ň a 
bod 2./ Uznesenia č. 429/2021 – MZ zo dňa 27.05.2021 nasledovne: 
2./ súhlasí 
v súlade s § 9, ods. 2, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení s 
nadobudnutím nehnuteľného majetku evidovaného na LV č. 4011 v k. ú. Hurbanovo, a to 
stavieb: 
- oceľový prístrešok so súpisným číslom 2859 na parcele registra „C“ č. 3187/3, 
- mostná váha so súpisným číslom 2859 na parcele registra „C“ č. 3187/4, 
na základe kúpnej zmluvy medzi Mestom Hurbanovo a spoločnosťou FCC Slovensko, s.r.o. 
za kúpnu cenu 1,00 €. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
Botoš, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová, Melich,                                     za                                 9 
Schvarcz, Ševčík, Bc.Tomaščin, Mgr.Tužinčin, Žigová                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                      proti              0                                   
Doležaj                                                                                                           zdržal sa hlasovania   1 
Počas hlasovania Mgr. Pupák nebol prítomný. 
 
Uznesenie  č. 479/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í 
s odpredajom pozemku v k. ú. Hurbanovo, zapísaného na LV č. 2376, a to parcelu registra 
„C“ č. 3068/2 – záhrada o výmere 91 m2 do výlučného vlastníctva Márie Godovej, bytom 
Podzáhradná 150, 947 01 Hurbanovo, za kúpnu cenu 5,00 €/m2, t. j. celkom: 455,00 €, podľa 
§ 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Poplatky 
spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí nadobúdateľ. 
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 so súpisným číslom 1249, v 
ktorom žiadateľka býva so svojou rodinou. Žiadaný pozemok dlhé roky používa žiadateľka 
ako záhradu pre vlastné účely nevedomky, že tento pozemok je vo vlastníctve Mesta 
Hurbanovo a bez nájomnej zmluvy. Keďže tento pozemok je neprístupný a pre Mesto 
Hurbanovo nevyužiteľný, žiadateľka sa rozhodla, že si predmetný pozemok odkúpi do 
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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 nevyužiteľný pre iné účely. Pozemok z 
hľadiska ich dispozície nie je vhodný na samostatné využívanie. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                           za                                11                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 480/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í 
s odpredajom pozemku v k. ú. Hurbanovo, zapísaného na LV č. 2376, a to parcelu registra 
„C“ č. 299 – záhrada o výmere 1.262 m2 do výlučného vlastníctva Dariny Szabóovej, bytom 
Agátová 49, 947 01 Hurbanovo, za kúpnu cenu 5,00 €/m2, t.j. celkom: 6 310,00 €, podľa § 
9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Poplatky 
spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí nadobúdateľ. 
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 so súpisným číslom 1488, v ktorom 
žiadateľka býva so svojou rodinou. Žiadaný pozemok dlhé roky používa žiadateľka ako 
záhradu pre vlastné účely. Keďže tento pozemok je neprístupný a pre Mesto Hurbanovo 
nevyužiteľný, žiadateľka sa rozhodla, že si predmetný pozemok odkúpi 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 nevyužiteľný pre iné účely. Pozemok z 
hľadiska ich dispozície nie je vhodný na samostatné využívanie. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                           za                                11                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 481/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í 
s odpredajom pozemku v k. ú. Hurbanovo, zapísaného na LV č. 2376, a to parcelu registra 
„C“ č. 3954 – orná pôda o výmere 3.114 m2 do výlučného vlastníctva pani Ing. Márie 
Práznovskej, bytom Holanovo 3916, 947 01 Hurbanovo, za kúpnu cenu 9,00 €/m2, t. j. 
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celkom: 28.026,00 €, podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
platnom znení. Poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí nadobúdateľ. 
o d ô v o d ň u j e   prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne: 
Žiadaný pozemok hraničí s pozemkami, ktoré sú vo vlastníctve pani Práznovskej, a tento 
pozemok nie je pre Mesto Hurbanovo využiteľný pre iné účely, nie je predpoklad, že by sa 
predal formou verejnej súťaže alebo dobrovoľnej dražby. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                           za                                11                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 482/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í 
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, areál Mestskej čistiarne 
odpadových vôd v Hurbanove pre spoločnosť Heineken Slovensko, a.s., so sídlom 
Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo, IČO: 36 528 391 za cenu prenájmu vo výške 1,00 € 
mesačne na obdobie 10 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 11 poslancov hlasovalo:                           za                                11                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 483/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
k o n š t a t u j e, 
že odpredaj pozemku v k. ú. Bohatá, rekreačná oblasť Bagrovisko, a to:  parcela registra „C“ 
č. 3331/2 – záhrada o výmere 172 m2, ktorá bola oddelená geometrickým plánom č. 
50301241-78/2021 zo dňa 08.08.2021, číslo úradného overenia G1-877/2021 zo dňa 
27.08.2021, za kúpnu cenu stanovenú v zmysle Znaleckého posudku č. 75/2021 zo dňa 
07.09.2021 vypracovaného znalcom Ing. Helena Botlóová, vo výške kúpnej ceny celkom 
3.160,00 €, je prípad hodný osobitného zreteľa. 
o d ô v o d ň u j e    prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne: 

Nakoľko RNDr. Miroslav Nemček je vlastníkom pozemku, parcely registra „C“ č. 3332 
– záhrada o výmere 732 m2, v k. ú. Bohatá, rekreačná oblasť Bagrovisko, pozemok vedený 
na LV č. 2548. Žiadateľ plánuje na tomto pozemku v budúcnosti vybudovať rekreačnú chatu, 
avšak momentálny tvar, resp. čelná šírka pozemku 10 m je limitujúca. Pozemok žiadateľa 

    
Telefón: E-mail:      Internet:    IČO: 
035 / 3700222 mesto.hurbanovo@hurbanovo.sk      www.hurbanovo.sk    00 306 452 
    

 

mailto:mesto.hurbanovo@hurbanovo.sk
http://www.hurbanovo.sk/


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

 
priamo susedí s pozemkom parcely č. 3331, ktorý je vo vlastníctve Mesta Hurbanovo. 
Vytvorením parcely č. 3331/2 – záhrada o výmere 172 m2 by sa atraktívnosť mestského 
pozemku, parcely č. 3331/1 – záhrada o výmere 825 m2 neznížila. Preto si žiadateľ podal 
žiadosť o odkúpenie predmetného pozemku do svojho výlučného vlastníctva. 

Novovytvorený pozemok je pre Mesto Hurbanovo nevyužiteľný pre iné účely. 
Pozemok z hľadiska ich 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. Bohatá, a to: parcelu 
registra „C“ č. 3331/2 – záhrada o výmere 172 m2 vedeného na LV č. 2869 do výlučného 
vlastníctva RNDr. Miroslava Nemčeka, bytom Novozámocká 174/139, 947 03 Hurbanovo za 
kúpnu cenu stanovenú v zmysle Znaleckého posudku č. 75/2021 zo dňa 07.09.2021 
vypracovaného znalcom Ing. Helena Botlóová, vo výške kúpnej ceny celkom: 3.160,00 €. 

Kupujúci na vlastné náklady zabezpečí prekládku rozvodnej skrine elektrickej energie, 
ktorá patrí k pozemku parc. č. 3331 a nachádza sa v časti pozemku, o ktorého kúpu požiadal. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                           za                                11                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 484/2021-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. 3967/2 – orná pôda o 
výmere 2.014 m2 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Štefana Svetlošáka a 
Ľubomíry Svetlošákovej, obaja bytom Holanovo 1994, 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. 
o d ô v o d ň u j e  prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne: 

Žiadaný pozemok hraničí s pozemkami, ktoré sú vo vlastníctve manželov 
Svetlošákových, a tento pozemok nie je pre Mesto Hurbanovo 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. 3967/2 – orná pôda o výmere 2.014 m2, zapísaný na LV č. 2376 do 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov Štefana Svetlošáka a Ľubomíry Svetlošákovej, 
obaja bytom Holanovo 1994, 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: 18 126,00 €. 
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Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
Botoš, Doležaj, RNDr.Hamranová, Melich, Mgr.Pupák,                                            za                                10 
Schvarcz, Ševčík, Bc.Tomaščin, Mgr.Tužinčin, Žigová                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                      proti              0                                   
PaedDr.,Mgr.Hajníková                                                                                       zdržal sa hlasovania   1 
 
 
Uznesenie  č. 485/2021-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. 3967/1 – orná pôda o 
výmere 2.013 m2 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Miroslava Kobyľáka a 
Janku Kobyľákovú, obaja bytom Holanovo 1995, 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. 
o d ô v o d ň u j e   prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne: 

Žiadaný pozemok hraničí s pozemkami, ktoré sú vo vlastníctve manželov 
Kobyľákových, a tento pozemok nie je pre Mesto Hurbanovo 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. 3967/1 – orná pôda o výmere 2.013 m2, zapísaný na LV č. 2376 do 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov Miroslava Kobyľáka a Janky Kobyľákovej, obaja 
bytom Holanovo 1995, 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: 18 117,00 €. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                           za                                11                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 486/2021-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. 2682/3 – ostatná plocha o 
výmere 79 m2 do výlučného vlastníctva MUDr. Mariany Bóznerovej, bytom Gaštanová 17, 
947 01 Hurbanovo za kúpnu cenu stanovenú v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s 
majetkom Mesta Hurbanovo, prílohy č. 3, vo výške 14,00 €/m2, je prípad hodný osobitného 
zreteľa. 
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o d ô v o d ň u j e   prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne: 

Žiadaný pozemok priamo susedí s pozemkom pani MUDr. Bóznerovej, ktorý využíva 
ako svoju záhradku už dlhé roky, a tento pozemok nie je pre Mesto Hurbanovo využiteľný 
pre iné účely. 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, pozemok 
parcelu registra „C“ č. 2682/3 – ostatná plocha o výmere 79 m2, vedeného na LV č. 2376 do 
výlučného vlastníctva pani MUDr. Mariany Bóznerovej, bytom Gaštanová 17, 947 01 
Hurbanovo za kúpnu cenu stanovenú v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
Mesta Hurbanovo, prílohy č. 3, vo výške 14,00 €/m2, t. j. kúpna cena celkom:  
1 106,00 €. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová, Melich, Mgr.Pupák                              za                                 9 
Schvarcz, Ševčík, Bc.Tomaščin, Mgr.Tužinčin, Žigová                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                      proti              0                                   
Botoš, Doležaj                                                                                                   zdržal sa hlasovania   2 
 
Uznesenie  č. 487/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
k o n š t a t u j e 
že prenájom časti z pozemku, z parcely registra „C“ č. 1446/12 – ostatná plocha o výmere 
192 m2 v k. ú. Bohatá pre žiadateľa spoločnosť RMB Com, s.r.o. je prípad hodný osobitného 
zreteľa. 
o d ô v o d ň u j e  prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne. 
Žiadateľka spolu s René Blažejom prevádzkujú v dočasnej stavbe – budova predajne, ktorá 
sa nachádza na žiadanom pozemku cukráreň a zmrzlináreň. Spomínaná cukráreň sa za krátky 
čas stala obľúbenou medzi obyvateľmi Hurbanova ako aj medzi obyvateľmi zo širokého 
okolia. 
s c h v a ľ u j e  
zverejnenie svojho zámeru prenajať časť z pozemku, z parcely registra „C“ č. 1446/12 – 
ostatná plocha o výmere 192 m2 pre spoločnosť RMB Com, s.r.o., so sídlom Holanovo 
2012/53, 947 01 Hurbanovo, IČO: 53 796 012, zast. Mgr. Lenkou Šupicovou – konateľkou, 
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 10,00 
€/m2 ročne, t. j. 1 920,00 € ročne. 
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Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                           za                                11                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 488/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
A.  súhlasí 
so zriadením vecného bremena bezodplatne, na dobu neurčitú v prospech oprávneného: 
Obchodné meno: SPP - distribúcia, a.s., sídlo: Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 
35 910 739, zastúpená: Ing. Peter Jung, na základe plnej moci na pozemkoch v k. ú. 
Hurbanovo, zapísaných na LV č. 2376 vo vlastníctve Mesta Hurbanovo, a to:  
- parcela registra „C“ č. 2796 – ostatná plocha o výmere 1 305 m2 
- parcela registra „C“ č. 2746/11 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 594 m2  
Vecné bremeno bude spočívať v povinnosti Mesta Hurbanovo strpieť na predmetných 
nehnuteľnostiach:  
a) zriadenie a uloženie 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) 
B.  poveruje 
primátora Mesta Hurbanovo Mgr. Petra Závodského k podpisu Zmluvy o zriadení vecného 
bremena v prospech tretej osoby podľa ust. § 50 v spojení s ust. § 151n a nasl. Občianskeho 
zákonníka a k podpisu Zmluvy o zriadení vecného bremena podľa ust. § 151n a nasl. 
Občianskeho zákonníka v prospech oprávneného z vecného bremena: SPP - distribúcia, a.s., 
sídlo: Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                           za                                10                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
Počas hlasovania Bc. Tomaščin nebol prítomný. 
 
Uznesenie  č. 489/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí 
s vyhlásením obchodnej verejnej súťaže na poľnohospodársku pôdu v mestskej časti 
Hurbanovo a v mestskej časti Bohatá v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, 
s vyvolávacou jednotkovou cenou 135 eur za hektár pozemkov slúžiacich na 
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poľnohospodársku výrobu na dobu prenájmu piatich rokov, ide o pozemky u ktorých skončí 
nájomný vzťah k dátumu 31.10.2021 (zoznam uvedený v prílohe: celková výmera 
poľnohospodárskych pozemkov je 322 287 m2 plus výmera ostatných plôch 8 514 m2) a pre 
pozemky parcely registra „E“ v k. ú. Hurbanovo pre p. č. 1542/4, 1543/3, 1545/57, 1545/59 
a 1545/62 (spolu o rozlohe 23.159 m2). 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                           za                                11                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 490/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí 
s vyhlásením obchodnej verejnej súťaže na využitie HDPE vedenia – ul. Športová, 
Výskumnícka, Západná a Rybárska v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo, 
poveruje 
primátora mesta Mgr. Petra Závodského na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na využitie 
HDPE vedenia – ul. Športová, Výskumnícka, Západná a Rybárska v majetku mesta a určenia 
bližších podmienok pri napojení na existujúcu metropolitnú optickú sieť (ďalej len 
„MOSHU“) mesta Hurbanovo. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                           za                                11                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               Mgr. Peter Závodský 

                                                                             primátor mesta 
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