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Výpisy uznesení MZ  z 38. zasadnutia, konaného dňa 26. 5. 2022  
 
Uznesenie  č. 610/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
prijatie úveru do výšky 1 800 000 EUR na financovanie investičných aktivít mesta, na dobu 
splácania 20 rokov a fixnou úrokovou sadzbou 1,45%. 
 
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo: 
RNDr.Hamranová, Schvarcz, Bc.Tomaščin, Mgr.Tužinčin, Žigová                         za                                          5                                                                                                                                     
Ševčík                                                                                                                        proti                              1 
Doležaj                                                                                                                      zdržal sa hlasovania         1 
 
 
Uznesenie  č. 611/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
1. s podpisom darovacej zmluvy na „Osvetlenie náučného chodníka solárnymi svetlami“ 
v rámci grantového programu „TU SME DOMA 2022 Hurbanovo – zodpovedne k ľuďom a 
planéte“.  
2. s vyhlásením verejného obstarávania na projekt „Osvetlenie náučného chodníka solárnymi 
svetlami“ v rámci grantového programu „TU SME DOMA 2022 Hurbanovo – zodpovedne k 
ľuďom a planéte“.  
3. s nadobudnutím majetku  po vybudovaní „Osvetlenie náučného chodníka solárnymi 
svetlami“. 
 
Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:                                    za                                 6                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 612/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
1. s obstaraním a realizáciou výstavby majetku (murovaná stavba pokladne) vedľajšej 
budovy v areáli multifunkčnej športovej plochy, ktorá bude slúžiť ako pokladňa a priestor 
pre zdravotníka  
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2. s nadobudnutím nehnuteľného majetku (murovaná stavba pokladne) do vlastníctva, 
investorskou činnosťou na základe zásad hospodárenia a nakladania  s majetkom mesta 
Hurbanovo. 
 
Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:                                    za                                 6                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 613/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s obstaraním motorového vozidla kategórie N1 s celkovou hmotnosťou do 3500 kg, 
najmenej piatimi miestami na sedenie a uzamykateľným nákladným priestorom do celkovej 
sumy 15 200 € formou verejného obstarávania. 
 
Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:                                    za                                 6                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 614/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
IV. zmenu rozpočtu mesta na rok 2022 podľa predloženého návrhu. Celková výška 
rozpočtovaných príjmov aj výdavkov po zapracovaní všetkých úprav je 10 605 587 €.  
 
Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:                                    za                                 6                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 615/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
I. zmenu rozpočtu Základnej školy Nám. Konkolyho - Thege č. 2  Hurbanovo na rok 2022 
podľa predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:                                    za                                 6                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
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Uznesenie  č. 616/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
I. 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 2022 podľa predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:                                    za                                 6                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 617/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
I. zmenu rozpočtu Materskej školy, so sídlom na ulici Nový diel 50, Hurbanovo na rok 2022 
podľa predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:                                    za                                 6                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
 
Uznesenie  č. 618/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
I. zmenu rozpočtu Základnej umeleckej školy – Művészeti Alapiskola Hurbanovo, so sídlom 
na ulici Komárňanská 116, Hurbanovo na rok 2022 podľa predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:                                    za                                 6                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
 
Uznesenie  č. 619/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
I. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Smaragd na rok  2022, Sládkovičova 30, 
Hurbanovo, podľa predloženého návrhu. 
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Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:                                    za                                 6                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
 
Uznesenie  č. 620/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
správu o výsledku kontroly hlavného kontrolóra mesta HK/3/2022.  
 
Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:                                    za                                 6                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 621/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
správu o výsledku kontroly hlavného kontrolóra mesta HK/4/2022.  
 
Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:                                    za                                 6                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 622/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
predloženú informatívnu správu k pohľadávkam. 
 
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo:                                    za                                 7                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
 
Uznesenie  č. 623/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
správu o činnosti Mestskej polície Hurbanovo za obdobie od 01.01.2022 do 31.03.2022. 
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Z prítomných 7 poslancov hlasovalo:                                    za                                 7                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 624/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
Petíciu za zvýšenie bezpečnosti cyklistov a chodcov v meste Hurbanovo na ceste I. triedy 
I/64 medzi mestskými časťami Zelený Háj a Holanovo 
 
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo:                                    za                                 7                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 625/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
vyhovuje  
Petícii za zvýšenie bezpečnosti cyklistov a chodcov v meste Hurbanovo na ceste I. triedy 
I/64 medzi mestskými časťami Zelený Háj a Holanovo. 
 
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo:                                    za                                 7                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 626/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
konštatuje  
že prenájom ďalšej miestnosti v budove súpisným číslom 228 – budova Centrum voľného 
času Hurbanovo na parcele registra „C“ č. 1243 – zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na 
LV č. 907, na ul. Novozámocká 10, Hurbanovo, v k. ú. Bohatá, pre žiadateľa OZ Darts club 
Hurbanovo je prípad hodný osobitného zreteľa.   
odôvodňuje prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne.  
Počet aktívnych členov OZ Darts clubu Hurbanovo sa rozrástol na 40 členov vrátane detí, 
preto je potrebné zvýšiť aj počet tréningových terčov (v jednej miestnosti 5 a v druhej 
miestnosti 4 terče). Žiadanú miestnosť členovia Darts clubu prerobili z vlastných zdrojov 
svojpomocne, obnovila sa omietka, miestnosť bola vymaľovaná a na podlahu bol položený 
nový koberec. Tieto dve prenajaté miestnosti bude OZ Darts club Hurbanovo využívať na 
tréningové aktivity ako aj na organizovanie súťažných podujatí. Jedná sa voľnočasovú 
aktivitu, ktorá je v prospech obyvateľov mesta Hurbanovo.  

    
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 

 
schvaľuje  
zverejnenie zámeru rozšíriť Zmluvu o nájme nebytových priestorov č. NEH_001/2022 zo 
dňa 31.12.2021 o miestnosť vo výmere 50 m2 v budove so súpisným číslom 228 – budova 
Centrum voľného času Hurbanovo na parcele registra „C“ č. 1243 – zastavaná plocha a 
nádvorie, zapísaná na LV č. 907, na ul. Novozámocká 10, Hurbanovo pre žiadateľa OZ Darts 
club Hurbanovo, Pivovarská 12, 947 01 Hurbanovo, IČO: 53 440 633, zastúpené predsedom 
Ing. Richardom Plevom, a to vyhotovením Dodatku k nájomnej zmluve s tým, že výmera 
prenajatých priestorov zvýši na 100 m2 a výška nájomného sa zvýši na 40 € mesačne, z 
dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/91 Zb. o 
majetku obcí v platnom znení. Zámer mesta sa zverejní na úradnej tabuli a webovej stránke 
Mesta Hurbanovo, a to najmenej 15 dní pred schvaľovaním tohto rozšírenia nájmu mestským 
zastupiteľstvom. Ostatné podmienky v Nájomnej zmluve ostávajú nezmenené. 
 
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo:                                    za                                 7                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 627/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
konštatuje  
že prenájom nebytových priestorov – veľká sála, kuchynka a sociálne zariadenie v budove 
CVČ Hurbanovo, so súpisným číslom 228, na parcele registra „C“ č. 1243 – zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 501 m2 , pre Cirkevný zbor Bratskej Jednota Baptistov 
Hurbanovo, Novozámocká 58, 947 03 Hurbanovo – Bohatá, je prípad hodný osobitného 
zreteľa.  
odôvodňuje prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne.  
Prenájom nebytových priestorov v budove CVČ (veľká sála, kuchynka, sociálne zariadenia) 
sa bude počas 5 dní (08.08. – 12.08.2022) využívať ako Detský denný tábor s názvom 
„Super hrdina“ pre deti zo sociálne slabších a znevýhodnených rodín. Účelom prenájmu 
vyššie uvedených nebytových priestorov v budove CVČ je vytvorenie priestoru pre 
znevýhodnené deti, ktoré budú mať možnosť počas denného tábora sa venovať voľno 
časovým aktivitám. S členmi Cirkevného zboru BJB Hurbanovo sa deti budú venovať v 
rámci tábora aj vonkajším aktivitám v parku pri CVČ, ako sú rôzne hry, spievanie a hranie 
pesničiek na gitare a taktiež aj rozprávania rôznych biblických tém a príbehov. 
schvaľuje  
zverejnenie svojho zámeru prenajať nebytové priestory – veľká sála, kuchynka a sociálne 
zariadenie v budove CVČ Hurbanovo, so súpisným číslom 228, na parcele registra „C“ č. 
1243 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 501 m2 , pre Cirkevný zbor Bratskej Jednota 
Baptistov Hurbanovo, Novozámocká 58, 947 03 Hurbanovo – Bohatá z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v 
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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 
1,00 € na celých 5 dní prenájmu nebytových priestorov. 
 
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo: 
RNDr.Hamranová, Schvarcz, Ševčík, Bc.Tomaščin, Mgr.Tužinčin, Žigová             za                                          6                                                                                                                                     
                                                                                                                                  proti                              0 
Mgr.Pupák                                                                                                                zdržal sa hlasovania         1 
 
 
Uznesenie  č. 628/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
konštatuje  
že prenájom nebytových priestorov o výmere 8 m2 v budove Kultúrneho domu v Bohatej, na 
parcele registra „C“ č. 398 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 426 m2, zapísaná na LV 
č. 907 pre spoločnosť ADOS Život s.r.o. je prípad hodný osobitného zreteľa.   
odôvodňuje prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne.  
Nebytové priestory v budove Kultúrneho domu v Bohatej sa budú využívať ako priestory na 
testovanie obyvateľov na ochorenie Covid-19.  
schvaľuje  
zverejnenie svojho zámeru prenajať nebytové priestory o výmere 8 m2 v budove Kultúrneho 
domu v Bohatej, na parcele registra „C“ č. 398 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 426 
m2 , zapísaná na LV č. 907 pre spoločnosť ADOS Život s.r.o., so sídlom Vodná 9, 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 
Hurbanovo, a to najmenej 15 dní pred schvaľovaním tohto nájmu mestským 
zastupiteľstvom. Režijné náklady sa stanovia na základe reálnej spotreby energií počas 
vykonávania testovania. Cena nájmu sa určuje vo výške 1,00 €  mesačne. Nájomná zmluva 
bude uzatvorená na obdobie 1 rok počnúc dňom 01.06.2022. Nájomca bude mať povinnosť 
viesť protokol o využívaní priestoru na testovanie. 
 
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo:                                    za                                 7                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 629/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s vyhotovením Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov reg. č. 
NEH_268/2018 zo dňa 22.10.2018. Týmto dodatkom sa zmení Čl. 2 Predmet nájomnej 
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zmluvy, a to z dôvodu premiestnenia kancelárie pre Slovenský zväz protifašistických 
bojovníkov Oblastný výbor Nové Zámky do nových nebytových priestorov v budove Klubu 
dôchodcov v Hurbanove, na adrese ul. Komárňanská, 947 01 Hurbanovo, so súpisným 
číslom 241, na pozemku, parcele registra „C“ č. 2604/2 - zastavaná plocha a nádvorie. 
Ostatné podmienky a znenie Zmluve o nájme nebytových priestorov reg. č. NEH_268/2018 
zo dňa 22. 10. 2018 zostávajú nezmenené. 
 
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo:                                    za                                 7                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
Uznesenie  č. 630/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
volí  
RNDr. Máriu Hamranovú a Ing. Zoltána Veresa ako prísediacich pre Okresný súd Komárno 
podľa zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich,  
splnomocňuje  
Mgr. Petra Závodského primátora mesta na vydanie osvedčenia o zvolení do funkcie 
prísediacich pre Okresný súd Komárno. 
 
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo: 
Schvarcz, Ševčík, Bc.Tomaščin, Mgr.Tužinčin, Žigová                                            za                                           5                                                                                                                                     
                                                                                                                                  proti                              0     
RNDr. Hamranová, Mgr.Pupák                                                                                zdržal sa hlasovania         2 
 
 
Uznesenie  č. 631/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
informatívnu správu o podaní výpovede zo strany obce Bajč zo zmluvy o nájme vodných 
zdrojov a vodohospodárskych zariadení uzatvorenej dňa 2.3.2006 medzi obcou Bajč a 
MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo s.r.o.. 
 
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo:                                    za                                 7                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
 
                                                                                               Mgr. Peter Závodský 

                                                                             primátor mesta 
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