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ul. Komárňanská č. 91, 947 01 Hurbanovo 

 
   

 
Výpisy uznesení MZ  z 35. zasadnutia, konaného dňa 3. 2. 2022  
 
Uznesenie  č. 557/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
protest prokurátora čj. Pd 140/21/4401-2 zo dňa 15.12.2021, ktorý sa týka Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Hurbanovo č. 127 o mestskej polícii, ktoré prokurátor vo svojom 
proteste navrhol zrušiť.   
vyhovuje  
protestu prokurátora čj. Pd 140/21/4401-2 zo dňa 15.12.2021, a     
r u š í     
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hurbanovo č. 127 o mestskej polícii.  
Termín zrušenia VZN bude určený prijatím uznesenia MZ o schválení nového VZN 
o mestskej polícii, ktoré sa prejedná na najbližšom zasadaní MZ dňa 17.03.2022. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                   za                                 8                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
 
Uznesenie  č. 558/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
prijíma  
Všeobecne záväzné nariadenie č. 147 o zrušení VZN č. 106 o určení výšky finančných 
prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka školy alebo školského zariadenia  
mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a jeho dodatku č. 8 podľa predloženého návrhu bez 
pripomienok, účinnosť nadobúda 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                   za                                 8                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
 
Uznesenie  č. 559/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
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1.) s realizáciou a  financovaním realizácie stavby „Multifunkčná športová plocha   
s prekrytím“ z investičného úveru do výšky 300 000 € vrátane nepredvídateľných výdavkov.  
2.) s realizáciou a  financovaním realizácie stavby „Rekonštrukcia priľahlej budovy a areálu“ 
z investičného úveru do výšky 100 000 €. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                   za                                 8                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
 
Uznesenie  č. 560/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
prijatie úveru do výšky 400 000 EUR na spolufinancovanie výstavby Multifunkčnej 
športovej plochy s prekrytím a financovanie Rekonštrukcie priľahlej budovy a areálu.  
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                   za                                 8                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
 
 
Uznesenie  č. 561/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2022 podľa predloženého návrhu. Celková výška 
rozpočtovaných príjmov aj výdavkov po zapracovaní všetkých úprav je 9 125 509 €.  
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                   za                                 8                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
 
Uznesenie  č. 562/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
účasť mesta Hurbanovo v území udržateľného mestského rozvoja  „Nové Zámky - 
Komárno“. 
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Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                   za                                 8                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
 
Uznesenie  č. 563/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2021. 
 

Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                   za                                 8                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
 
Uznesenie  č. 564/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
Správu o výsledku kontroly HK/1/2022. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                   za                                 8                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
 
Uznesenie  č. 565/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s odpredajom pozemku v k. ú. Hurbanovo, zapísaného na LV č. 2376, a to parcelu registra 
„C“ č. 3107 – záhrada o výmere 663 m2 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 
Milana Botoša a Agáty Botošovej, obaja bytom Podzáhradná 1260/128, 947 01 Hurbanovo, 
za kúpnu cenu 5,00 €/m2, t.j. celkom: 3 315,00 €, 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 je priľahlý a 
priamo susedí zo zadnej strany k pozemku, ktorý je 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.  
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Tento pozemok je pre Mesto Hurbanovo nevyužiteľný pre iné účely. Pozemok z hľadiska ich 
dispozície nie je vhodný na samostatné využívanie. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                   za                                 8                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
 
Uznesenie  č. 566/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
ruší  
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 556/2021-MZ zo dňa 14.12.2021, 
ktorým bolo schválené vyplatenie jednorazovej odmeny Mgr. Petrovi Závodskému 
primátorovi mesta vo výške 2 943 €. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                   za                                 8                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
 
Uznesenie  č. 567/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
určuje  
s účinnosťou od 1. februára 2022 plat primátora mesta Hurbanovo nasledovne: Základný plat 
primátora vypočítaný v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a 
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov sa 
zvyšuje o 10 %. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                   za                                 8                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
 
Uznesenie  č. 568/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
informatívnu správu o aktívnych projektoch a podaných projektových zámeroch. 
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Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                   za                                 8                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
 
Uznesenie  č. 569/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
k o n š t a t u j e, 
že odpredaj novovytvoreného pozemku, parcely registra „C“ č. 1137/17 – zastavaná plocha a 
nádvorie o výmere 35 m2, zapísaného na LV č. 907, ktorý bol určený geometrickým plánom 
č. 50301241-8/2022 zo dňa 31.01.2022, vyhotoveného geodetkou Klaudiou Ostružlíkovou, 
zapísaného na LV č. 907 do vlastníctva žiadateľa spoločnosti Západoslovenská distribučná, 
a.s. za kúpnu cenu vo výške 100,00 € je prípad hodný osobitného zreteľa. 
o d ô v o d ň u j e  prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne: 
Žiadateľ je stavebníkom stavby „Hurbanovo ľadová plocha, VNK, TS, NNK“, na ktorej 
bude osadená stavba kioskovej transformačnej stanice, ktorá je nevyhnutná na jej prevádzku. 
Odpredaj vyššie uvedenej časti pozemku pre spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. je 
jednoznačným verejným záujmom pre mestskú časť Hurbanovo - Bohatá, nakoľko kiosková 
trafostanica osadená na predmetnom pozemku bude dodávať elektrickú energiu v 
požadovanom množstve, čo bude pozitívnym prínosom pre obyvateľov a podnikateľov 
mestskej časti Bohatá. 
s c h v a ľ u j e 
zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo odpredať pozemok, parcelu registra „C“ č. 1137/17 o 
výmere 35 m2 v k. ú. Bohatá, zapísaného na LV č. 907, vytvorený geometrickým plánom č. 
50301241-8/2022 zo dňa 31.01.2022, vyhotovený geodetkou Klaudiou Ostružlíkovou do 
výlučného vlastníctva spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 
816 47 Bratislava, za kúpnu cenu vo výške 100,00 €. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                   za                                 8                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
 
 
 
 
                                                                                               Mgr. Peter Závodský 

                                                                             primátor mesta 
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