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ul. Komárňanská č. 91, 947 01 Hurbanovo 

 
   

 
Výpisy uznesení MZ  z 37. zasadnutia, konaného dňa 28. 4. 2022  
 
Uznesenie  č. 588/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
prijíma  
Všeobecne záväzné nariadenie č. 113 o prenajímaní bytov vo vlastníctve mesta Hurbanovo - 
doplnenie č. 2 bez pripomienok, 
žiada  
primátora o zverejnenie VZN č. 113 o prenajímaní bytov vo vlastníctve mesta Hurbanovo, 
v plnom znení, ako to vyplýva z jednotlivých dodatkov. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                    za                                 9                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 589/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
prijíma  
Všeobecne záväzné nariadenie č. 122 o poskytovaní sociálnych služieb a o sume úhrad, 
spôsobe jej určenia a platenia za poskytované sociálne služby - doplnenie č. 5, s účinnosťou 
od 01.06.2022 bez pripomienok 
žiada  
primátora o zverejnenie VZN č. 122 o poskytovaní sociálnych služieb a o sume úhrad, 
spôsobe jej určenia a platenia za poskytované sociálne služby, v plnom znení, ako to vyplýva 
z jednotlivých dodatkov.  
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                    za                                 9                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 590/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
Záverečný účet mesta Hurbanovo za rok 2021 a celoročné hospodárenie mesta bez výhrad*);  
potvrdzuje  
skutočnosť, že schodok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona 
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
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niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravený o nevyčerpané účelové 
prostriedky zo štátneho rozpočtu a ďalšie účelové prostriedky podľa osobitných predpisov v 
celkovej sume  87 728,92 € sa  v roku 2021 financoval z rezervného fondu mesta a z 
návratných zdrojov financovania  
schvaľuje  
zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení vo výške 7 131,54 EUR použiť na investičný 
rozvoj v rámci podnikateľskej činnosti 
berie na vedomie  
1. správu o vykonaní riadnej ročnej inventarizácie k 31. 12. 2021,  
2. správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a výročnej správy k  
    31. 12.  2021,  
3. odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta 
Hurbanovo za rok 2021. 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                    za                                 9                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 591/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
Rozbor hospodárenia Základnej školy, so sídlom na Nám. Konkolyho - Thege č. 
2, Hurbanovo za rok 2021 podľa predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                    za                                 9                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 592/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
Rozbor hospodárenia Základnej školy s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím 
jazykom maďarským - Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda, Ul. športová č. 7, Hurbanovo za 
rok 2021 podľa predloženého návrhu.  
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                    za                                 9                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
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Uznesenie  č. 593/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
rozbor hospodárenia Základnej umeleckej školy Hurbanovo, so sídlom na ulici Komárňanská 
116, Hurbanovo za rok 2021 podľa predloženého návrhu.  
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                    za                                 9                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
Uznesenie  č. 594/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
rozbor hospodárenia Materskej školy, so sídlom Nový diel 50, Hurbanovo za rok 2021 podľa 
predloženého návrhu.  
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                    za                                 9                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 595/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
Rozbor hospodárenia Zariadenia pre seniorov Smaragd, Sládkovičova 30,  Hurbanovo za rok 
2021 podľa predloženého návrhu.  
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                    za                                 9                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 596/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
predloženú Informatívnu správu o činnosti Súkromného centra špeciálnopedagogického 
poradenstva Hurbanovo za rok 2021. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                    za                                 9                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
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Uznesenie  č. 597/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
1. súhlasí  
s realizáciou rekonštrukcie budovy zdravotného strediska (malá budova),  
2. súhlasí  
s riešením havarijného stavu vykurovacieho systému v budove ZPS Smaragd,  
3. berie na vedomie  
celkovú výšku rezervného fondu mesta k 31. 12. 2021: 764 427,41 €,  
4. schvaľuje  
použitie rezervného fondu mesta podľa predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                    za                                 9                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 598/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
s účinnosťou od 01.05.2022 do 31.12.2022 príspevok na stravovanie vo výške 0,50 € na 
jeden obed pre poberateľov dôchodkov starobných, predčasných, invalidných a 
pozostalostných penzií, ktorí majú trvalý pobyt na území  mesta Hurbanovo a stravujú sa 
v jedálni Mestského úradu Hurbanovo, alebo odoberajú obedy z tejto jedálne a ktorých 
dôchodok je ich jediným zdrojom príjmu. V jednom mesiaci je možné kúpiť pre jednu osobu 
stravné lístky s uplatnením zľavy maximálne v počte zodpovedajúcom počtu kalendárnych 
dní v mesiaci.  
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                    za                                 9                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 599/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí 
1. s podpisom zmlúv s víťaznými uchádzačmi v rámci projektov „CIZS Hurbanovo“, 
(vrátane pridružených projektov Rekonštrukcie objektov polikliniky)  a projektu 
Vodozádržné opatrenia v meste Hurbanovo, 
2. so  spolufinancovaním  a  s financovaním  neoprávnených  výdavkov  projektov     
„CIZS  Hurbanovo“ (vrátane  pridružených  projektov  Rekonštrukcie  objektov  
polikliniky)  a  projektu Vodozádržné  opatrenia  v  meste Hurbanovo do výšky 1 800 
000 eur z návratných úverových zdrojov. 
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Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                    za                                 9                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 600/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
III. zmenu rozpočtu mesta na rok 2022 podľa predloženého návrhu s nasledovnou 
pripomienkou: zvýšenie rozpočtovaných príjmov na položke 320 – Dotácia CIZS o 120 000 
EUR a na položke 510 – Prijatie úverov o 300 000 EUR a zároveň zvýšenie rozpočtovaných 
výdavkov v  podprograme  4.6. na  položke  710 – Rekonštrukcia  Zdravotného  strediska  o 
420 000 EUR. Celková  výška  rozpočtovaných  príjmov  aj  výdavkov  po  zapracovaní  
všetkých  úprav  je 10 391 738 €. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                    za                                 9                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 601/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
mení  
Uznesenie č. 517/2021 zo dňa 25.11.2021 a po zmene bude mať nasledovné znenie:  
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
schvaľuje 
1) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok k výzve 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“  
2) zabezpečenie realizácie projektu s názvom „Modernizácia materiálno-technického a 
technologického vybavenia Domu kultúry Hurbanovo“ s kódom v ITMS2014+ 
„NFP302070BPT2“ 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 s 
názvom „Modernizácia materiálno-technického a technologického vybavenia Domu kultúry 
Hurbanovo“ s kódom v ITMS2014+ „NFP302070BPT2“ vo výške 9 577,47 EUR a 
finančných prostriedkov vo výške 5 000,00 EUR na prípadné neoprávnené a / alebo 
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nepredvídateľné výdavky, ktoré vzniknú počas realizácie projektu a budú nevyhnutné na 
jeho dokončenie z vlastných zdrojov. 
         
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                    za                                 8                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 602/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s odpredajom pozemku v k. ú. Hurbanovo, zapísaného na LV č. 2376, a to parcelu registra 
„C“ č. 3961/2 – orná pôda o výmere 600 m2 vytvoreného geometrickým plánom č. 
43208550-102/2021 zo dňa 28.12.2021, číslo úradného overenia G1-1403/2021 zo dňa 
19.01.2022 do výlučného vlastníctva Radka Loučku, bytom Holanovo 1993/15, 947 01 
Hurbanovo za kúpnu cenu 9,00 €/m2 , t.j. kúpna cena celkom: 5 400,00 €, 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:  
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.  
Z toho dôvodu by si chcel 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. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                    za                                 8                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 603/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s odpredajom pozemku v k. ú. Hurbanovo, zapísaného na LV č. 4187, a to parcelu 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 9,00 €/m2, t.j. kúpna cena celkom: 7 434,00 €, podľa § 9a, 
ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Poplatky spojené s 
prevodom nehnuteľnosti hradí nadobúdateľ.   
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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. Pozemok z hľadiska jeho dispozície nie je vhodný 
na samostatné využívanie. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                    za                                 8                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 604/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í  
s odpredajom pozemku v k. ú. Hurbanovo, zapísaného na LV č. 4187, a to parcelu registra 
„C“ č. 3995/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 678 m2 vytvoreného geometrickým 
plánom č. 43208550-7/2022 zo dňa 10.02.2022, číslo úradného overenia G1-123/2022 zo 
dňa 23.02.2022 do výlučného vlastníctva Ing. Martina Nemčeka, bytom Tupolevova 1079/3, 
851 01 Bratislava - Petržalka, za kúpnu cenu 9,00 €/m2, t.j. kúpna cena celkom: 6 102,00 €, 
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:  
Pán Nemček 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. Rodinný dom z dôvodu 
existencie ochranného pásma vysokého napätia bol postavený na hranici pozemku. 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.  
Z toho dôvodu by chcel pán Nemček odkúpiť mestský pozemok 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 jeho dispozície nie je 
vhodný na samostatné využívanie. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                    za                                 8                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
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Uznesenie  č. 605/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s prenájmom 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 
budove so súpisným číslom 2573 – budova domu smútku na parcele registra „C“ č. 5035 – 
zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na LV č. 907 pre občianske združenia Kynologický 
klub Hurbanovo, so sídlom Československej armády 3, 947 01 Hurbanovo, IČO: 42120888, 
zastúpené predsedom Štefanom Pšenákom, za cenu prenájmu vo výške 20,00 € ročne na 
obdobie 5 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 8 poslancov hlasovalo:                                    za                                 8                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 606/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s prenájmom nehnuteľností v k. ú. Bohatá, a to parcely registra „C“ č. 1417 – zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 731 m2 a parcely registra „C“ č. 1418 – záhrady o výmere 293 
m2 zapísané na LV č. 907 pre Tamása Turbáča, bytom Novozámocká 115/21, 947 01 
Hurbanovo za cenu nájmu vo výške 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 na obdobie 5 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 8 poslancov hlasovalo:                                    za                                 8                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 607/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s vyhotovením Dodatku č. 1 k nájomnej zmluve č. NEH_055/2019 zo dňa 28.02.2019. 
Týmto dodatkom sa zmení Čl. 2 Predmet nájomnej zmluvy nasledovne: 
-  pridá sa parcela registra „C“ č. 3961/1 – orná pôda o výmere 3 021 m2,  
-  odoberie sa parcela registra „C“ č. 3961 – orná pôda o výmere 3 621 m2,  
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-  pridá sa parcela registra „C“ č. 3989 – orná pôda o výmere 3 716 m2,  
-  odoberie sa parcela registra „C“ č. 3954 – orná pôda o výmere 3 114 m2.  
Ostatné podmienky a znenie Nájomnej zmluvy o prenájme na pozemku na dočasné užívanie 
č. NEH_055/2019 zo dňa 28.02.2019 zostávajú nezmenené. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                    za                                 8                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 608/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s umiestnením hydrologického vrtu na nehnuteľnosti – pozemku parcelné číslo 991/3 parcela 
registra „E“ druh pozemku trvalý trávny porast, výmera 9.581 m2, nachádzajúci sa v k. ú. 
Hurbanovo, obec Hurbanovo, zapísanom na LV č. 4187 (ďalej len „pozemok“), konkrétne 
GPS súradnice navrhovaného umiestnenia X 1321793,00 a Y 496459,00, alebo X 
1321814,27 a Y 496504,94 pre SHMÚ,   
poveruje  
primátora mesta na podpísanie dohody o umiestnení, rekonštrukcii, obnove a prevádzkovaní 
objektu štátnej hydrologickej siete predloženej SHMU týkajúcej sa hydrologického vrtu na 
nehnuteľnosti – pozemku parcelné číslo 991/3 parcela registra „E“ druh pozemku trvalý 
trávny porast, výmera 9.581 m2, nachádzajúci sa v k. ú. Hurbanovo, obec Hurbanovo, 
zapísanom na LV č. 4187 (ďalej len „pozemok“), konkrétne GPS súradnice navrhovaného 
umiestnenia X 1321793,00 a Y 496459,00, alebo X 1321814,27 a Y 496504,94. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo: 
Doležaj, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová, Melich, Schvarcz,           za                                 7                                                                                        
Mgr. Tužinčin, Žigová 
                                                                                                                                    proti                       0 
Bc.Tomaščin                                                                                                               zdržal sa hlasovania   1 
 
 
Uznesenie  č. 609/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
1. schvaľuje  
Predložený návrh Zmluvy o spoločnom postupe pri vybudovaní Športoviska s multifunkčnou 
športovou plochou,  
2. súhlasí  
s podpísaním Zmluvy o spoločnom postupe pri vybudovaní Športoviska s multifunkčnou 
športovou plochou,  

    
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 

 
3. súhlasí  
s bezodplatným nadobudnutím nehnuteľného a hnuteľného majetku v zmysle Zmluvy 
o spoločnom postupe pri vybudovaní Športoviska s multifunkčnou športovou plochou. 
 

Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                    za                                 8                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
 
 
 
 
                                                                                               Mgr. Peter Závodský 

                                                                             primátor mesta 
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