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Výpisy uznesení MZ  z 31. zasadnutia, konaného dňa 26. 10. 2021  
 
Uznesenie  č. 491/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
1. )  s realizáciou výstavby dvojstranného kolumbária s celkovým počtom 48 ks urnových 
schránok o rozmeroch 40 x 40 cm do cintorína v Hurbanove na parcele reg. „C“ č. 3191/20 
vedľa domu smútku v celkovej sume do 20 000 €, ktoré bude financované z vlastných 
zdrojov mesta.  
2. )  v prípade nedokončenia výstavby kolumbária do 31.12.2021 s financovaním do výšky 
20 000 € z prostriedkov rezervného fondu. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                     za                                 9                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
 
Uznesenie  č. 492/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
1. ) zámer dať vypracovať Urbanistickú štúdiu Lokality ND 1 (Fialková) Hurbanovo  
2. ) zabezpečenie realizácie verejného obstarávania formou zákazky s nízkou hodnotou na 
vypracovateľa Urbanistickej štúdie Lokality ND 1 (Fialková) Hurbanovo  
3. ) a) zabezpečenie finančných prostriedkov na vypracovanie Urbanistickej štúdie Lokality 
ND 1 (Fialková) Hurbanovo z vlastných zdrojov Mesta Hurbanovo v hodnote  
25 000 €   
b) v prípade neukončenia vypracovania Urbanistickej štúdie Lokality ND 1 (Fialková) 
Hurbanovo do 31.12.2021  financovanie do výšky 25 000 € z prostriedkov rezervného fondu 
mesta. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
RNDr.Hamranová, Melich, Schvarcz, Bc.Tomaščin, Mgr.Tužinčin, Žigová                 za                                 6                                                                                                                                                                           
                                                                                                 proti              0                                   
Doležaj, PaedDr.,Mgr.Hajníková, Mgr. Pupák                                                  zdržal sa hlasovania   3 
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Uznesenie  č. 493/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
VIII. zmenu rozpočtu mesta na rok 2021 podľa predloženého návrhu. Celková výška 
rozpočtovaných príjmov aj výdavkov po zapracovaní všetkých úprav je 8 999 376 €. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo: 
RNDr.Hamranová, Melich, Schvarcz, Bc.Tomaščin, Mgr.Tužinčin, Žigová                 za                                 7                                                                                                                                                                           
PaedDr.,Mgr.Hajníková                                                                                                  
                                                                                                 proti              0                                   
Doležaj                                                                                                                 zdržal sa hlasovania   1 
Počas hlasovania Mgr. Pupák nebol prítomný. 
 
 
 
Uznesenie  č. 494/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
1. ) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci aktivity „Komunitné 
sociálne služby“ vyhlásenej Mikroregiónom Hurbanovo s kódom výzvy IROP-CLLD-T377-
512-002  
2. ) zabezpečenie realizácie projektu v rámci aktivity „Komunitné sociálne služby“ 
vyhlásenej Mikroregiónom Hurbanovo s kódom výzvy IROP-CLLD-T377-512-002  
3. ) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 
v rámci aktivity „Komunitné sociálne služby“ vyhlásenej Mikroregiónom Hurbanovo 
s kódom výzvy IROP-CLLD-T377-512-002 vo výške minimálne 5 % z celkových 
oprávnených nákladov t.j. 2 632 € z vlastných prostriedkov mesta a zabezpečenie finančných 
prostriedkov vo výške 3 000 € na nepredvídateľné výdavky z vlastných zdrojov mesta. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo: 
RNDr.Hamranová, Melich, Schvarcz, Bc.Tomaščin, Mgr.Tužinčin, Žigová       za                                 8                                                                             
PaedDr.,Mgr.Hajníková, Mgr.Pupák                                                                                                  
                                                                                                proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
Počas hlasovania pán Doležaj nebol prítomný. 
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Uznesenie  č. 495/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
1. ) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok k výzve s kódom IROPPO7-SC77-
2021-75 „Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou 
COVID – 19„ v rámci aktivity “Investície do obstarania a modernizácie materiálno - 
technického a technologického vybavenia kultúrnych inštitúcií„ a aktivity 
„Zlepšenie úrovne hygienických štandardov“  
2. ) zabezpečenie realizácie projektu v rámci výzvy s kódom IROP-PO7-SC77-2021-75 
„Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID- 
19” v rámci aktivity “Investície do obstarania a modernizácie materiálno-technického a 
technologického vybavenia kultúrnych inštitúcií„ a aktivity „Zlepšenie úrovne hygienických 
štandardov“ v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  
3. ) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 
v rámci výzvy s kódom IROP-PO7-SC77-2021-75 “Podpora udržateľnosti a odolnosti 
kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19” z predpokladanej výšky žiadanej 
dotácie 180 000 €, vo výške minimálne 5 % z celkových oprávnených nákladov z vlastných 
prostriedkov mesta v celkovej hodnote 9 000 € a  finančných prostriedkov vo výške 5 000 € 
na nepredvídateľné výdavky, ktoré vzniknú počas realizácie projektu a budú nevyhnutné na 
jeho dokončenie z vlastných zdrojov. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo: 
RNDr.Hamranová, Melich, Schvarcz, Bc.Tomaščin, Mgr.Tužinčin, Žigová       za                                 8                                                                             
PaedDr.,Mgr.Hajníková, Mgr.Pupák                                                                                                  
                                                                                                proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
Počas hlasovania pán Doležaj nebol prítomný. 
 
Uznesenie  č. 496/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
Mgr. Magdalénu Zahoranovú za člena Komisie výstavby, územného plánovania 
a regionálneho rozvoja zriadenej Mestským zastupiteľstvom v Hurbanove na volebné 
obdobie 2018 – 2022.  
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                     za                                 9                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
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Uznesenie  č. 497/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
správu o činnosti Mestskej polície Hurbanovo za obdobie od 01.01.2021 do 30.09.2021. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                     za                                 9                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 498/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
Organizačnú štruktúru Mestského úradu v Hurbanove k 01.10.2021. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                     za                                 9                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 499/2021-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; v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód 
výzvy OPLZ-PO8-2021-1 vyhlásenej dňa 09.06.2021, pre účely predloženia žiadosti o 
nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom „Miestna občianska poriadková služba 
II. v Hurbanove“  
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; v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok, kód výzvy OPLZ-PO8-2021-1 vyhlásenej dňa 09.06.2021, pre účely predloženia 
žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom „Miestna občianska 
poriadková služba II. v Hurbanove“  
3) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov projektu, ktoré môžu vzniknúť v 
priebehu realizácie projektu a predstavujú rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a 
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celkovými oprávnenými výdavkami projektu z rozpočtu Mesta Hurbanovo; v rámci Výzvy 
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy OPLZ-PO8-2021-1 
vyhlásenej dňa 09.06.2021, pre účely predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
pre projekt s názvom „Miestna občianska poriadková služba II. v Hurbanove“  
4) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok v 
rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy OPLZ-
PO8- 2021-1 vyhlásenej dňa 09.06.2021, pre účely predloženia žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok pre projekt s názvom „Miestna občianska poriadková služba II. v 
Hurbanove“. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                     za                                 9                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 500/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s odpredajom pozemku v k. ú. Hurbanovo, ul. Gaštanová, zapísaného na LV č. 2376, a to 
parcelu registra „C“ č. 2682/3 – ostatná plocha o výmere 79 m2 do výlučného vlastníctva 
MUDr. Mariany Bóznerovej, bytom Gaštanová 2490/17, 947 01 Hurbanovo, za kúpnu cenu 
stanovenú v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo vo 
výške 14,00 €/m2, t. j. celkom: 1 106,00 €, podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v platnom znení. Poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí 
nadobúdateľ.  
odôvodňuje prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne:  
Žiadaný pozemok priamo susedí s pozemkom žiadateľky, 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. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                     za                                 9                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 501/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í  
s odpredajom pozemku v k. ú. Bohatá, zapísaného na LV č. 2869, a to parcelu registra „C“ č. 
3331/2 – záhrada o výmere 172 m2, ktorá bola vytvorená geometrickým plánom č. 
50301241-78/2021 zo dňa 08.08.2021, číslo úradného overenia G1-877/2021 zo dňa 
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27.08.2021, do výlučného vlastníctva RNDr. Miroslava Nemčeka, bytom Novozámocká 
174/139, 947 03 Hurbanovo, za kúpnu cenu stanovenú podľa Znaleckého posudku č. 
75/2021 vo výške 3 160,00 €, 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:  
Žiadateľ 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 
v budúcnosti vybudovať rekreačnú chatu, avšak momentálny tvar, resp. čelná šírka pozemku 
10 m je limitujúca a stráca na využití zámeru žiadateľa. Pozemok žiadateľa priamo susedí s 
pozemkom parcely č. 3331, ktorý je vo vlastníctve Mesta Hurbanovo. Vytvorením parcely č. 
3331/2 – záhrada o výmere 172 m2 sa atraktívnosť mestského pozemku, parcely č. 3331/1 – 
záhrada o výmere 825 m2 nezníži. Z vyššie uvedeného dôvodu žiadateľ prejavil záujem 
odkúpiť predmetný pozemok 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. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                     za                                 9                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 502/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
s ú h l a s í  
s odpredajom pozemku v k. ú. Hurbanovo, mestská časť Holanovo, zapísaného na LV č. 
2376, a to parcelu registra „C“ č. 3967/1 – orná pôda o výmere 2.013 m2 do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov Miroslava Kobyľáka a manželky Janky Kobyľákovej, obaja 
bytom Holanovo 1995, 947 01 Hurbanovo, za kúpnu cenu stanovenú v zmysle Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo vo výške 9,00 €/m2 , t. j. celkom 
18 117,00 €, 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 manželov Kobyľákových, 
tento pozemok nie je pre Mesto Hurbanovo využiteľný pre iné účely, a nie je predpoklad, že 
by sa predal formou verejnej súťaže alebo dobrovoľnej dražby. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
Doležaj, Melich, Mgr.Pupák, Schvarcz, Bc.Tomaščin, Mgr.Tužinčin, Žigová              za                                 7                                                                                                                                                                             
RNDr. Hamranová                                                                                                         proti              1                                  
PaedDr.,Mgr.Hajníková,                                                                                    zdržal sa hlasovania   1 
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Uznesenie  č. 503/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
s ú h l a s í  
s odpredajom pozemku v k. ú. Hurbanovo, mestská časť Holanovo, zapísaného na LV č. 
2376, a to parcelu registra „C“ č. 3967/2 – orná pôda o výmere 2 014 m2 do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov Štefana Svetlošáka a manželky Ľubomíry Svetlošákovej, obaja 
bytom Holanovo 1994, 947 01 Hurbanovo, za kúpnu cenu stanovenú v zmysle Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo vo výške 9,00 €/m2, t. j. celkom 18 
126,00 €, 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 manželov Svetlošákových, 
tento pozemok nie je pre Mesto Hurbanovo využiteľný pre iné účely, a nie je predpoklad, že 
by sa predal formou verejnej súťaže alebo dobrovoľnej dražby. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
Doležaj, Melich, Mgr.Pupák, Schvarcz, Bc.Tomaščin, Mgr.Tužinčin, Žigová              za                                 7                                                                                                                                                                             
RNDr. Hamranová                                                                                                         proti              1                                  
PaedDr.,Mgr.Hajníková,                                                                                    zdržal sa hlasovania   1 
 
 
Uznesenie  č. 504/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s prenájmom časti z pozemku, z parcely registra „C“ č. 1446/12 – ostatná plocha o výmere 
192 m2 v k. ú. Bohatá, pre spoločnosť RMB Com, s.r.o., so sídlom Holanovo 2012/53, 947 
01 Hurbanovo, IČO: 53 796 012, zastúpená Mgr. Lenkou Šupicovou – konateľkou, za cenu 
prenájmu vo výške 10,00 €/m2 ročne, t. j. 1 920,00 € ročne, 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 9 poslancov hlasovalo:                                     za                                 9                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
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Uznesenie  č. 505/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s uzatvorením nájomnej zmluvy na prenájom RTG prístroja - RTG stôl a integrovaným 
statívom, vertigraf BS 2000V, RTG generátor 50 kW, röntgenka na obdobie 5 rokov pre 
spoločnosť BOMEDIK, s.r.o., so sídlom Krivá 2267/4, 945 01 Komárno, IČO: 36 695 203, 
zastúpená konateľom MUDr. László Both za dohodnutú výšku nájmu 450,00 € mesačne. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                     za                                 9                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
 
Uznesenie  č. 506/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
k o n š t a t u j e,  
že prenájom nebytového priestoru v suteréne budovy CVČ Hurbanovo o výmere cca 50 m2, 
na adrese Novozámocká 10, Hurbanovo, ktorá sa nachádza na parcele registra „C“ č. 1243 – 
zastavaná plocha a nádvorie, v k. ú. Bohatá pre žiadateľa OZ Darts club Hurbanovo, so 
sídlom Pivovarská 12, 947 03 2 Hurbanovo – Bohatá, 53440633, zast. Ing. Richard Pleva – 
predseda, je prípad hodný osobitného zreteľa.  
o d ô v o d ň u j e  
prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne: Uvedené priestory chce žiadateľ využívať 
najmä na voľno časové aktivity členov Darts club Hurbanovo. Klub by bol sprístupnený 7 
dní v týždni v poobedňajších hodinách, kedy by bola väčšia návštevnosť. V žiadanej 
miestnosti plánuje OZ Darts Club Hurbanovo aktívne trénovať šípky a viesť mládež k tejto 
aktivite. Klub chce žiadateľ sprístupniť všetkým obyvateľom Hurbanova.  
s c h v a ľ u j e  
zverejnenie svojho zámeru prenajať nebytový priestor v suteréne budovy CVČ Hurbanovo o 
výmere cca 50 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 OZ 
Darts club Hurbanovo, so sídlom Pivovarská 12, 947 03 Hurbanovo – Bohatá, 53440633, 
zast. Ing. Richard Pleva – predseda, 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 vo výške 20,00 € mesačne. Nájomná 
zmluva bude uzatvorená na dobu 5 rokov. 
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Mesto Hurbanovo 
ul. Komárňanská č. 91, 947 01 Hurbanovo 

 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
 PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová, Mgr.Pupák                                      za                                 8                                                                                                                                                                             
 Melich, Schvarcz, Bc.Tomaščin, Mgr.Tužinčin, Žigová                             
                                                                                                proti              0                                                                                  
 Doležaj                                                                                                                         zdržal sa hlasovania   1 
 
 
Uznesenie  č. 507/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
zapožičanie nebytových priestorov o výmere 18 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 Základná umelecká škola, so sídlom Komárňanská 
116, 947 01 Hurbanovo, IČO: 37867091, zast. PaedDr. Juraj Svitek – riaditeľ, organizáciu 
zriadenú mestom Hurbanovo.  Zapožičanie priestorov vlastnej organizácii je bezplatné na 
obdobie 5 rokov, určujú sa režijné náklady vo výške 30,00 € mesačne. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                     za                                 9                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               Mgr. Peter Závodský 

                                                                             primátor mesta 

    
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/

