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

 
   

 
Výpisy uznesení MZ  z 34. zasadnutia, konaného dňa 14. 12. 2021  
 
Uznesenie  č. 529/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
prijíma  
Dodatok č. 2, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 104 o dani za 
užívanie verejného priestranstva s účinnosťou od 1. januára 2022 podľa predloženého návrhu 
bez pripomienok. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                                za                                          8                                                                                                                                     
                                                                                                                                   proti                             0 
                                                                                                                                   zdržal sa hlasovania         0 
 
Uznesenie  č. 530/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
prijíma  
Dodatok č. 9 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 105 o určení výšky finančných 
prostriedkov na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta s účinnosťou od 1. januára 2022 podľa 
predloženého návrhu bez pripomienok. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                                za                                          8                                                                                                                                     
                                                                                                                                   proti                             0 
                                                                                                                                   zdržal sa hlasovania         0 
 
Uznesenie  č. 531/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
prijíma  
Dodatok č. 8 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 106 o určení výšky finančných 
prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka školy alebo školského zariadenia mimo 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta  s účinnosťou od 1. januára 2022 podľa predloženého 
návrhu bez pripomienok.  
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                                za                                          8                                                                                                                                     
                                                                                                                                   proti                             0 
                                                                                                                                   zdržal sa hlasovania         0 
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Uznesenie  č. 532/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
prijíma 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hurbanovo o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi s účinnosťou od 1. januára 2022 podľa predloženého 
návrhu bez pripomienok. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                                za                                          8                                                                                                                                     
                                                                                                                                   proti                             0 
                                                                                                                                   zdržal sa hlasovania         0 
 
Uznesenie  č. 533/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
X. zmenu rozpočtu mesta na rok 2021 podľa predloženého návrhu. Celková výška 
rozpočtovaných príjmov aj výdavkov po zapracovaní všetkých úprav je 9 088 043 €.  
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                                za                                          8                                                                                                                                     
                                                                                                                                   proti                             0 
                                                                                                                                   zdržal sa hlasovania         0 
 
 
Uznesenie  č. 534/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
IV. zmenu rozpočtu na rok  2021 Zariadenia pre seniorov - Smaragd, Sládkovičova 30, 
Hurbanovo, podľa predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo: 
                                                                                                                                   za                                          8                                                                                                                                     
                                                                                                                                   proti                             0 
                                                                                                                                   zdržal sa hlasovania         0 
 
 
Uznesenie  č. 535/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje 
III. zmenu rozpočtu Základnej školy Nám. Konkolyho - Thege č. 2 Hurbanovo na rok 2021 
podľa predloženého návrhu. 
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Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                                za                                          8                                                                                                                                     
                                                                                                                                   proti                             0 
                                                                                                                                   zdržal sa hlasovania         0 
 
 
Uznesenie  č. 536/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje 
III. 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 8 poslancov hlasovalo:                                                za                                          8                                                                                                                                     
                                                                                                                                   proti                             0 
                                                                                                                                   zdržal sa hlasovania         0 
 
 
Uznesenie  č. 537/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje 
II. zmenu rozpočtu Materskej školy Hurbanovo, so sídlom na ulici Nový diel 50, Hurbanovo 
na rok 2021 podľa predloženého návrhu.  
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                                za                                          8                                                                                                                                     
                                                                                                                                   proti                             0 
                                                                                                                                   zdržal sa hlasovania         0 
 
 
Uznesenie  č. 538/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje 
III. zmenu rozpočtu Základnej umeleckej školy – Művészeti Alapiskola Hurbanovo, so 
sídlom na ulici Komárňanská 116, Hurbanovo na rok 2021 podľa predloženého návrhu.  
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                                za                                          8                                                                                                                                     
                                                                                                                                   proti                             0 
                                                                                                                                   zdržal sa hlasovania         0 
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Uznesenie  č. 539/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
mení  
Uznesenie č. 461/2021 – MZ zo dňa 23.09.2021 a po zmene bude mať nasledovné znenie: 
súhlasí  
s realizáciou časti SO 01 - Výmena otvorových konštrukcií v rámci rekonštrukcie kultúrneho 
domu v Hurbanove 
schvaľuje  
financovanie Výmeny otvorových konštrukcií z rezervného fondu mesta z prostriedkov, 
ktoré neboli použité na realizáciu investičných akcií vo výške 148 500 eur. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                                za                                          8                                                                                                                                     
                                                                                                                                   proti                             0 
                                                                                                                                   zdržal sa hlasovania         0 
 
Uznesenie  č. 540/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
a) mení  
Uznesenie č.494/2021 – MZ zo dňa 26.10.2021 a po zmene bude mať nasledovné znenie :  
b) 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 na projekt „Rekonštrukcia hygienických priestorov zariadenia sociálnych služieb 
Smaragd“  
2) zabezpečenie realizácie projektu „Rekonštrukcia hygienických priestorov zariadenia 
sociálnych služieb Smaragd“ 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 
„Rekonštrukcia hygienických priestorov zariadenia sociálnych služieb Smaragd“ 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 vo 
výške 2631,58 eur z vlastných prostriedkov mesta, zabezpečenie neoprávnených výdavkov 
projektu vo výške 367,56 eura a zabezpečenie finančných prostriedkov na nepredvídateľné 
výdavky vo výške 2632,44 eur z vlastných zdrojov mesta. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                                za                                          8                                                                                                                                     
                                                                                                                                   proti                             0 
                                                                                                                                   zdržal sa hlasovania         0 
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Uznesenie  č. 541/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
a) rozpočet mesta na rok 2022 na úrovni hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie podľa 
predloženého návrhu v súlade s jeho vnútorným členením na:  
1. bežné príjmy vo výške: 7 489 067 €,  
2. kapitálové príjmy vo výške: 973 962 €,  
3. príjmové finančné operácie vo výške: 501 900 €,  
4. bežné výdavky vo výške: 7 267 889 €,  
5. kapitálové výdavky vo výške:  1 504 840 €,  
6. výdavkové finančné operácie vo výške: 192 290 €,  
b) rozpočet výdavkov podľa programu mesta, ako aj finančné transfery rozpočtovým 
organizáciám v súlade s predloženým návrhom, s nasledovnými pripomienkami: zvýšenie 
rozpočtovaných príjmov o 33 500 € na položke 450 - prevod prostriedkov z rezervného 
fondu a súčasne aj rozpočtovaných výdavkov na položke 710 v rámci podprogramu 11.2. 
v súlade s uznesením č. 539/2021-MZ a zníženie poskytnutej dotácie pre ZpS Smaragd 
Hurbanovo o 20 000 €, znížením výdavkov na položke 630 v rámci podprogramu 13.5. 
a zároveň zvýšením položky 710 v rámci podprogramu 12.8. vo výške 20 000 €, 
berie na vedomie   
a)   rozpočet mesta Hurbanovo na roky 2023 a 2024 podľa predloženého návrhu,  
b)  berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Mesta 
Hurbanovo na rok 2022 a k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2023 a 2024. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                                za                                          8                                                                                                                                     
                                                                                                                                   proti                             0 
                                                                                                                                   zdržal sa hlasovania         0 
 
 
Uznesenie  č. 542/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
rozpočet Zariadenia pre seniorov - Smaragd, Sládkovičova 30, 947 01 Hurbanovo na rok 
2022 podľa predloženého návrhu s nasledovnou pripomienkou: zníženie poskytnutej dotácie 
pre Zariadenie pre seniorov Smaragd Hurbanovo o 20 000 € a znížením výdavkov na 
položke 630 o 20 000 € 
berie na vedomie  
rozpočet Zariadenia pre seniorov - Smaragd, Sládkovičova 30, 947 01 Hurbanovo na roky 
2023 a 2024 podľa predloženého návrhu. 
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Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                                za                                          8                                                                                                                                     
                                                                                                                                   proti                             0 
                                                                                                                                   zdržal sa hlasovania         0 
 
Uznesenie  č. 543/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
rozpočet Základnej školy Nám. Konkolyho - Thege č. 2  Hurbanovo na rok 2022 podľa 
predloženého návrhu,   
berie na vedomie  
rozpočty Základnej školy Nám. Konkolyho - Thege č. 2  Hurbanovo  na roky 2023 a  2024 
podľa predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                                za                                          8                                                                                                                                     
                                                                                                                                   proti                             0 
                                                                                                                                   zdržal sa hlasovania         0 
 
Uznesenie  č. 544/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
rozpočet na rok 2022 Základnej školy s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím 
jazykom maďarským – Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda, Ul. športová č. 7, Hurbanovo 
podľa predloženého návrhu  
berie na vedomie  
rozpočet na roky 2023 a 2024 Základnej školy s materskou školou Árpáda Fesztyho s 
vyučovacím jazykom maďarským – Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda, Ul. športová č. 7, 
Hurbanovo podľa predloženého návrhu.  
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                                za                                          8                                                                                                                                     
                                                                                                                                   proti                             0 
                                                                                                                                   zdržal sa hlasovania         0 
 
 
Uznesenie  č. 545/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
rozpočet Materskej školy Hurbanovo so sídlom Nový diel 50, Hurbanovo na rok 2022 podľa 
predloženého návrhu 
berie na vedomie  
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rozpočty Materskej školy Hurbanovo so sídlom Nový diel 50, Hurbanovo na obdobie rokov 
2023 a 2024 podľa predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                                za                                          8                                                                                                                                     
                                                                                                                                   proti                             0 
                                                                                                                                   zdržal sa hlasovania         0 
 
Uznesenie  č. 546/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
rozpočet Základnej umeleckej školy – Művészeti Alapiskola Hurbanovo so sídlom 
Komárňanská 116, Hurbanovo na rok 2022 podľa predloženého návrhu   
berie na vedomie  
rozpočty Základnej umeleckej školy – Művészeti Alapiskola Hurbanovo so sídlom 
Komárňanská 116, Hurbanovo na obdobie rokov 2023 a 2024 podľa predloženého návrhu.  
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                                za                                          8                                                                                                                                     
                                                                                                                                   proti                             0 
                                                                                                                                   zdržal sa hlasovania         0 
 
Uznesenie  č. 547/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta Hurbanovo pre športové, 
spoločenské organizácie mesta a cirkvi na rok 2022 podľa návrhu Komisie športu 
a spolupráce s mládežou pri MZ v Hurbanove,  Komisie kultúry a historických pamiatok pri 
MZ v Hurbanove a Komisie životného prostredia, ochrany prírody, prírodných hodnôt 
a zdrojov pri MZ v Hurbanove.  
Prerozdelenie dotácií pre športové, spoločenské organizácie mesta a cirkvi na rok 2022 sa 
schvaľuje nasledovne:  
 
Názov organizácie     Dotácia celkom EUR  
MŠK Hurbanovo       51 000,00  
Vzpieračský oddiel Strojár Hurbanovo        200,00  
Klub vzpierania a silového trojboja      1 300,00  
Klub športového karate Hurbanovo      1 450,00  
OZ priatelia koní a westernu Hurbanovo – Bohatá    2 000,00 
Lukostrelecké združenie Zlatý jeleň Hurbanovo                 2 250,00  
Športový klub Fit-Kid ping pong klub Hurbanovo                800,00  
HK Bažanti             500,00  
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OZ Darts Club Hurbanovo – Bohatá         500,00  
Dobrovoľný hasičský zbor Hurbanovo                                4 000,00  
Spolu oblasť športu                                                          64 000,00  
 
ZO Csemadok Hurbanovo       2 300,00  
OZ vinohradníkov a vinárov v Hurbanove        400,00  
OZ ARTCENTRUM           650,00  
OZ DÚHÁČIK         1 180,00  
Spolu oblasť kultúry                                                         4 530,00  
 
Slovenský rybársky zväz - MO Hurbanovo     1 400,00  
Poľovnícke združenie Zelený Háj      1 300,00  
Poľovnícke združenie Bohatá          300,00  
Spolu oblasť životného prostredia      3 000,00  
Slovenský červený kríž        1 000,00                              
Spolu iná oblasť / činnosť                                                 1 000,00  
 
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Hurbanovo     1 900,00  
Reformovaná kresťanská cirkev - farský úrad Hurbanovo    770,00  
Spolu cirkvi                  2 670,00  
 
Celkom dotácie z rozpočtu mesta  na rok 2022             75 200,00              
        Konkrétny účel použitia priznanej dotácie a jeho finančné krytie sa stanoví v súlade s 
návrhom Komisie športu a spolupráce s mládežou pri MZ v Hurbanove, Komisie kultúry a 
historických pamiatok pri MZ v Hurbanove a Komisie životného prostredia, ochrany 
prírody, prírodných hodnôt a zdrojov pri MZ v Hurbanove. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                                za                                          8                                                                                                                                     
                                                                                                                                   proti                             0 
                                                                                                                                   zdržal sa hlasovania         0 
 
 
Uznesenie  č. 548/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
1.) s vyradením majetku podľa predloženého návrhu  
2.) s odpredajom použiteľného majetku  za  cenu minimálne 10 % z nadobúdacej hodnoty   
     majetku resp. za cenu určenú znaleckým posudkom  
3.) s likvidáciou neupotrebiteľného a nepredajného majetku  
4.) s odpísaním pohľadávok v súlade s predloženým návrhom. 
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Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                                za                                          8                                                                                                                                     
                                                                                                                                   proti                             0 
                                                                                                                                   zdržal sa hlasovania         0 
 
Uznesenie  č. 549/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
financovanie  stavebných úprav/ prác na nadstavbe ZŠ s  MŠ Árpáda Fesztyho v Hurbanove, 
ktoré je nevyhnutné vykonať pred  pokračovaním II. etapy stavby v prípade získania 
finančných prostriedkov z projektu Óvoda bővítése Ógyallán – Rozšírenie MŠ v Hurbanove 
II. etapa, vo výške 30 000 eur  z vlastných zdrojov mesta Hurbanovo. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                                za                                          8                                                                                                                                     
                                                                                                                                   proti                             0 
                                                                                                                                   zdržal sa hlasovania         0 
 
Uznesenie  č. 550/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s podpisom vlastnej zmenky (vystavenej v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 
191/1950 Zb., zákon zmenkový a šekový v platnom znení) - BGA/5648/2021 spoločnosti 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, so sídlom Gellérthegy 
utca 30-32., 1016 Budapešť, Maďarsko, číslo zápisu v maďarskom obchodnom registri pod 
číslom: 01-10-047008, daňové identifikačné číslo: 23300576-2-41 na adrese Gellérthegy 
utca 30-32., 1016 Budapešť, Maďarsko na sumu vo výške 216 601 eur bez protestu 
poveruje  
primátora mesta Mgr. Petra Závodského na podpis vlastnej zmenky -  BGA/5648/2021 so 
spoločnosťou Bethlen Gábor Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, so sídlom 
Gellérthegy utca 30-32., 1016 Budapešť, Maďarsko, číslo zápisu v maďarskom obchodnom 
registri pod číslom: 01-10-047008, daňové identifikačné číslo: 23300576-2-41 na adrese 
Gellérthegy utca 30-32., 1016 Budapešť, Maďarsko na sumu vo výške 216 601 eur bez 
protestu. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                                za                                          8                                                                                                                                     
                                                                                                                                   proti                             0 
                                                                                                                                   zdržal sa hlasovania         0 
 
Uznesenie  č. 551/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
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schvaľuje  
1. Predloženie žiadosti o dotáciu v rámci výzvy: Dotácia na podporu rozvoja sociálnych 
služieb a dotácia na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately pre ZPS Smaragd na nákup materiálno - technického vybavenia  
2. zabezpečenie realizácie projektu v rámci výzvy: Dotácia na podporu rozvoja sociálnych 
služieb a dotácia na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately pre ZPS Smaragd na nákup materiálno - technického vybavenia  
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 
v rámci výzvy: Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotácia na podporu 
vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre ZPS Smaragd na 
nákup materiálno - technického vybavenia z vlastných prostriedkov mesta vo výške 
maximálne 10 % z predpokladanej maximálnej výšky dotácie 15 000 eur. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                                za                                          8                                                                                                                                     
                                                                                                                                   proti                             0 
                                                                                                                                   zdržal sa hlasovania         0 
 
Uznesenie  č. 552/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo na I. polrok 2022. 
 
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo:                                                za                                          7                                                                                                                                     
                                                                                                                                   proti                             0 
                                                                                                                                   zdržal sa hlasovania         0 
 
 
Uznesenie  č. 553/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove na rok 2022 podľa predloženého 
návrhu. 
 
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo:                                                za                                          7                                                                                                                                     
                                                                                                                                   proti                             0 
                                                                                                                                   zdržal sa hlasovania         0 
 
Uznesenie  č. 554/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
konštatuje,  
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že odpredaj pozemku v k. ú. Hurbanovo, parcely registra „C“ č. 3107 – záhrada o výmere  
663 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.  
odôvodňuje prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne:  
Žiadaný pozemok je priľahlý a priamo susedí zo zadnej strany k pozemkom, ktoré sú vo 
vlastníctve žiadateľov, kde sa nachádza aj rodinný dom so súpisným číslom 1260, v ktorom 
žiadatelia bývajú. Keďže tento pozemok je neprístupný a pre Mesto Hurbanovo 
nevyužiteľný, žiadatelia sa rozhodli, že by si predmetný pozemok radi odkúpili do 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Pozemok z hľadiska jeho dispozície nie je 
vhodný na samostatné využívanie.  
schvaľuje  
zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo odpredať nehnuteľnosť v k. ú. Hurbanovo, parcelu 
registra „C“ č. 3107 – záhrada o výmere 663 m2 vedeného na LV č. 2376 do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov Milana Botoša a Agáty Botošovej, obaja bytom Podzáhradná 
1260/128, 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 
celkom: 3 315,00 €. 
 
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo:                                                za                                          7                                                                                                                                     
                                                                                                                                   proti                             0 
                                                                                                                                   zdržal sa hlasovania         0 
 
Uznesenie  č. 555/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s odpredajom časti pozemku v k. ú. Hurbanovo, z parcely registra „C“ č. 3961 – orná pôda o 
výmere cca 600 m2 do výlučného vlastníctva žiadateľa pána Radka Loučku, bytom 
Holanovo 1993/15, 947 01 Hurbanovo.  
V prípade súhlasu s odpredaním uvedenej časti pozemku, žiadateľ dá vyhotoviť geometrický 
plán na oddelenie parcely. Kúpna cena žiadanej časti pozemku sa určí podľa Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo vo výške 9,00 €/m2. 
 
 
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo: 
Melich, Schvarcz, Ševčík, Bc.Tomaščin, Mgr.Tužinčin, Žigová                                za                                          6                                                                                                                                     
                                                                                                                                   proti                             0 
RNDr. Hamranová                                                                                                     zdržal sa hlasovania         1 
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Uznesenie  č. 556/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s vyplatením jednorazovej odmeny Mgr. Petrovi Závodskému primátorovi mesta vo výške  
2 943 €. 
 
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo:                                                za                                          7                                                                                                                                     
                                                                                                                                   proti                             0 
                                                                                                                                   zdržal sa hlasovania         0 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               Mgr. Peter Závodský 

                                                                             primátor mesta 
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