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

 
   

 
Výpisy uznesení MZ  z 36. zasadnutia, konaného dňa 17. 3. 2022  
 
Uznesenie  č. 570/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
p r i j í m a   
Všeobecne záväzné nariadenie o mestskej polícii bez pripomienok. 
 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
 
Uznesenie  č. 571/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
prijatie úveru do výšky 200 000 eur na financovanie dokončenia nadstavby ZŠ s MŠ Arpáda 
Fesztyho v rámci projektu  “Óvoda bővítése Ógyallán – Rozšírenie MŠ v Hurbanove“. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
 
Uznesenie  č. 572/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje 
zrušenie uznesenia č. 549/2021 – MZ z 34. zasadnutia MZ v Hurbanove konaného dňa 
14.12.2021. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
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Uznesenie  č. 573/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s poskytnutím voľných alebo núdzovo vytvorených ubytovacích kapacít mesta Hurbanovo 
pre utečencov z Ukrajiny a s financovaním nevyhnutných výdavkov z rozpočtu mesta. 
Možnosť čerpania prostriedkov poskytnutých štátom na tento účel tým nie je vylúčená. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 574/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
II. zmenu rozpočtu mesta na rok 2022 podľa predloženého návrhu. Celková výška 
rozpočtovaných príjmov aj výdavkov po zapracovaní všetkých úprav je 9 549 109 €. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 575/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
Správu o výsledku kontroly hlavného kontrolóra HK/2/2022. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
 
Uznesenie  č. 576/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
správu o činnosti Mestskej polície Hurbanovo za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
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Uznesenie  č. 577/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
informatívnu správu k pohľadávkam evidovaným k 31.12.2021. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 578/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s odpredajom pozemku v k. ú. Bohatá, zapísaného na LV č. 907, a to parcelu registra „C“ č. 
1137/17 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 35 m2 , ktorá bola vytvorená geometrickým 
plánom č. 50301241-8/2022 zo dňa 31.01.2022, číslo úradného overenia G1-110/2022 zo 
dňa 15.02.2022 do výlučného vlastníctva spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., so 
sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, za kúpnu cenu 100,00 €, 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:  
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 
verejným záujmom pre mestskú časť Hurbanovo - Bohatá, nakoľko bude pre mestskú časť 
elektrická energia dodávaná priamo z kioskovej trafostanice, ktorá bude osadená na 
predmetnom pozemku v oveľa väčšom množstve, ako je to doteraz, čo bude pozitívnym 
prínosom pre obyvateľov a podnikateľov mestskej časti Bohatá. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
 
Uznesenie  č. 579/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
Informatívnu správu k zmluvám o výpožičke priestorov pre ADOS ŽIVOT s.r.o. (MOM) a 
spoločnosť DARTON s.r.o.. 
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Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 580/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s odpustením nájomného a zálohových platieb za služby pre spoločnosť Rehabilitačné 
centrum TOMI s.r.o., so sídlom Neded 309, 925 85 Neded, IČO: 50528971, zastúpená 
konateľom PhDr. Tomášom Molnárom za mesiace január, február a marec 2022 v plnom 
rozsahu. Presná výška nájomného ako aj zálohových platieb sú obsahom Čl. 7 a 8 Zmluvy o 
nájme nebytových priestorov reg. č. NEH_023/2021 zo dňa 30.06.2021. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
Doležaj, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová, Mgr.Pupák,               za                                9 
Schvarcz, Ševčík, Bc.Tomaščin, Mgr.Tužinčin, Žigová                                                                             
Botoš                                                                                         proti              1                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 581/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
konštatuje,  
že odpredaj pozemku v k. ú. Hurbanovo, Mestská časť Holanovo, parcela registra „C“ č. 
3961/2 – orná pôda o výmere 600 m2, ktorá bola novovytvorená geometrickým plánom č. 
43208550-102/2021 zo dňa 28.12.2021 vyhotoveným Ing. Ladislavom Radvanszkým do 
výlučného vlastníctva pána Radka Loučku, bytom Holanovo 1993/15, 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.  
odôvodňuje prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne:  
Pán Loučka je vlastníkom pozemku, parcely registra „C“ č. 3962/3 – orná pôda o výmere 
1.896 m2, v k. ú. Hurbanovo, mestská časť Holanovo, zapísaného na LV č. 5178. Žiadateľ 
žiada odkúpiť novovytvorený pozemok, parcelu registra „C“ č. 3961/2 – orná pôda o výmere 
600 m2 za účelom vybudovania prístupovej cesty na jeho vlastný pozemok. Žiadaný 
pozemok je priľahlý k pozemku, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa a tento pozemok nie je pre 
Mesto Hurbanovo využiteľný pre iné účely. Pozemok z hľadiska ich dispozície nie je vhodný 
na samostatné využívanie. 
schvaľuje  
zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo odpredať nehnuteľnosť v k. ú. Hurbanovo, parcelu 
registra „C“ č. 3961/2 – orná pôda o výmere 600 m2, ktorá bola novovytvorená 
geometrickým plánom č. 43208550-102/2021 zo dňa 28.12.2021 vyhotoveným Ing. 
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Ladislavom Radvanszkým, vedeného na LV č. 2376 do výlučného vlastníctva pána Radka 
Loučku, bytom Holanovo 1993/15, 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: 5 400,00 €.  
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 582/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
konštatuje,  
že odpredaj pozemku v k. ú. Hurbanovo, parcely registra „C“ č. 5168/4 – zastavaná plocha a 
nádvorie o výmere 826 m2 vytvoreného geometrickým plánom č. 50301241-109/2021 zo 
dňa 10.11.2021, číslo úradného overenia G1-1230/2021 zo dňa 17.02.2022 do výlučného 
vlastníctva pani Etely Ďurčovičovej, bytom Vék 2079/33, 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.   
odôvodňuje prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne:  
Žiadaný pozemok hraničí s pozemkami, ktoré sú vo vlastníctve pani Ďurčovičovej a jej 
manžela, 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.  
schvaľuje  
zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo odpredať nehnuteľnosť v k. ú. Hurbanovo, parcely 
registra „C“ č. 5168/4 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 826 m2 vytvoreného 
geometrickým plánom č. 50301241-109/2021 zo dňa 10.11.2021, číslo úradného overenia 
G1-1230/2021 zo dňa 17.02.2022 do výlučného vlastníctva pani Etely Ďurčovičovej, bytom 
Vék 2079/33, 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: 7 434,00 €. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
Botoš, Doležaj, RNDr.Hamranová, Mgr.Pupák,                                     za                                 9 
Schvarcz, Ševčík, Bc.Tomaščin, Mgr.Tužinčin, Žigová                                                                             
                                                                                                   proti              0                                   
PaedDr.,Mgr.Hajníková                                                                    zdržal sa hlasovania   1 
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Uznesenie  č. 583/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
konštatuje,  
že odpredaj pozemku v k. ú. Hurbanovo, Mestská časť Holanovo, parcela registra „C“ č. 
3995/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 678 m2, ktorá bola novovytvorená ako nový 
stav geometrickým plánom č. 43208550-7/2022 zo dňa 10.02.2022 vyhotoveným Ing. 
Ladislavom Radvanszkým, do výlučného vlastníctva pána Ing. Martina Nemčeka, bytom 
Tupolevova 1079/3, 851 01 Bratislava - Petržalka, 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.   
odôvodňuje prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne:  
Pán Nemeček je so svojim bratom spoluvlastníkom susediacich pozemkov, parcely registra 
„C“ č. 3976 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1.069 m2, kde sa nachádza stavba 
rodinného domu so súpisným číslom 2002 a parcely registra „E“ č. 1083/7 – orná pôda o 
výmere 8.584 m2. Tieto parcely sú zapísané na LV č. 1698. Cez žiadanú parcelu registra „C“ 
č. 3995/1 – zastavaná plocha nádvorie o výmere 678 m2 (podľa geometrického plánu č. 
43208550-7/2022 zo dňa 10.02.2022) je prístup do záhrady pána Nemčeka, čo uvádza ako 
dôvod odkúpenia mestského pozemku do svojho vlastníctva. Žiadaný pozemok je priľahlý k 
pozemku, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa 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. Pozemok z hľadiska ich dispozície nie je vhodný na samostatné 
využívanie.  
schvaľuje  
zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo odpredať nehnuteľnosť v k. ú. Hurbanovo, a to: 
parcelu registra „C“ č. 3995/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 678 m2, ktorá bola 
vytvorená ako nový stav podľa geometrického plánu č. 43208550-7/2022 zo dňa 10.02.2022 
vyhotoveným Ing. Ladislavom Radvanszkým, vedeného na LV č. 4187 do výlučného 
vlastníctva Ing. Martina Nemčeka, bytom Tupolevova 1079/3, 851 01 Bratislava - Petržalka, 
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: 6 102,00 €. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 584/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
konštatuje,  
že prenájom nehnuteľností v k. ú. Bohatá, a to parcely registra „C“ č. 5034 – ostatné plochy 
o výmere 4.655 m2, zapísaná na LV č. 2869 a nebytové priestory o výmere 23,86 m2 v 
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budove so súpisným číslom 2573 – budova domu smútku na parcele registra „C“ č. 5035 – 
zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na LV č. 907 pre žiadateľa občianske združenie 
Kynologický klub Hurbanovo je prípad hodný osobitného zreteľa.  
odôvodňuje prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne.  
Žiadateľ ako predseda Kynologického klubu Hurbanovo neustále rozvíja nové aktivity 
klubu, klub užíva veľkú obľubu u obyvateľov Hurbanova, ako aj širokého okolia a nebytové 
priestory a aj pozemok k svojej aktivite naplno využíva.  
schvaľuje  
zverejnenie svojho zámeru prenajať nehnuteľnosti v k. ú. Bohatá, a to parcelu registra „C“ č. 
5034 – ostatné plochy o výmere 4.655 m2, zapísaná na LV č. 2869 a nebytové priestory o 
výmere 23,86 m2 v budove so súpisným číslom 2573 – budova domu smútku na parcele 
registra „C“ č. 5035 – zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na LV č. 907 pre žiadateľa, 
občianske združenie Kynologický klub Hurbanovo, so sídlom Československej armády 3, 
947 01 Hurbanovo, IČO: 42120888, zastúpené predsedom Štefanom Pšenákom 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 € ročne. Nájomná zmluva bude uzatvorená na obdobie 
5 rokov.  
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 585/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
konštatuje  
že prenájom pozemkov, parcely registra „C“ č. 1417 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 
731 m2 a parcely registra „C“ č. 1418 – záhrady o výmere 293 m2, v k. ú. Bohatá pre 
žiadateľa Tamása Turbáča je prípad hodný osobitného zreteľa.   
odôvodňuje prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne.  
Žiadateľ je výlučným vlastníkom rodinného domu súpisného čísla 115, ktorý je postavený na 
žiadanom pozemku (parcela číslo 1417) a pozemok v zadnej časti bude používať ako 
záhradu pre vlastné účely (parcela číslo 1418)  
schvaľuje  
zverejnenie svojho zámeru prenajať pozemky, parcelu registra „C“ č. 1417 – zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 731 m2 a parcelu registra „C“ č. 1418 – záhrady o výmere 293 
m2, v k. ú. Bohatá pre žiadateľa Tamása Turbáča, bytom Novozámocká 115/21, 947 01 
Hurbanovo, 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 
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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 1,00 €/m2 ročne (týka sa plochy o výmere 85 m2 – zastavaná 
plocha) a vo výške 0,50 €/m2 /ročne (týka sa ostatnej plochy o výmere 939 m2 ) t. j. 
nájomné spolu 554,50 € ročne.  
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 586/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
udeľuje súhlas 
1. ) na vyradenie Hydraulického lisu z majetku mesta (inventárne číslo: 2004/14,     separácia 
- ako súčasť dotrieďovacej mini linky MLK500)  
2. ) na odpredaj Hydraulického lisu formou obchodnej verejnej súťaže, za min. 10 % z 
obstarávacej ceny. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
Doležaj, PaedDr.,Mgr.Hajníková RNDr.Hamranová, Mgr.Pupák,                 za                                 8 
Schvarcz, Ševčík, Bc.Tomaščin, Mgr.Tužinčin, Žigová                                                                             
                                                                                                   proti              0                                   
Botoš                                                                                          zdržal sa hlasovania   1 
 
 
Uznesenie  č. 587/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
vzdanie sa funkcie pána Františka Gyéna ako člena Komisie športu a spolupráce s mládežou 
pri MsZ v Hurbanove na volebné obdobie 2018 – 2022.  
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 9                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
 
 
 
                                                                                               Mgr. Peter Závodský 

                                                                             primátor mesta 
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