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Výpisy uznesení MZ  z 39. zasadnutia, konaného dňa 28. 6. 2022  
 
Uznesenie  č. 632/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
pridelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Hurbanovo pre športovú organizáciu 
Mestský športový klub Hurbanovo podľa návrhu Komisie športu a spolupráce s mládežou pri 
MZ v Hurbanove vo výške 6 500,00 EUR.  
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:   
PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová, Mgr.Pupák, Ševčík,                            za                                 7 
Bc.Tomaščin, Mgr.Tužinčin, Žigová                                                                                                                 
                                                                                                                                    proti                       0 
Schvarcz                                                                                                                     zdržal sa hlasovania   1 

 
Uznesenie  č. 633/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
V. zmenu rozpočtu mesta na rok 2022 podľa predloženého návrhu. Celková výška 
rozpočtovaných príjmov aj výdavkov po zapracovaní všetkých úprav je 10 637 652 €.      
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                    za                                 8                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
 
Uznesenie  č. 634/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
II. zmenu rozpočtu na rok  2022 Zariadenia pre seniorov Smaragd, Sládkovičova 30, 
Hurbanovo, podľa predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                    za                                 8                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
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Uznesenie  č. 635/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
informatívnu správu k zmene dátumu trvania zmenky. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                    za                                 8                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 636/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
informatívnu správu k prebiehajúcim projektom v meste Hurbanovo. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                    za                                 8                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 637/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
ž i a d a 
primátora mesta o stiahnutie verejného obstarávania z kontrol  na riadiacich orgánoch 
a ukončenie  projektov: 
„Vytvorenie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti, Hurbanovo“ a „Vodozádržné 
opatrenia  v meste Hurbanovo“  odstúpením od zmlúv o poskytnutí nenávratných finančných 
príspevkov. 

Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                    za                                 8                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 638/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
1. účtovnú závierku spoločnosti  MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o., 
za rok 2021 s výsledkom hospodárenia vo výške 10 426,00  €,   
schvaľuje  
2. rozdelenie zisku spoločnosti  MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o.,  
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za rok 2021 v súlade s návrhom dozornej rady spoločnosti nasledovne:  
- prídel do rezervného fondu vo výške 5% z čistého zisku - 521,30 €  
- prídel do sociálneho fondu vo výške 5%  z čistého zisku - 523,30 €  
- odmenu konateľovi spoločnosti vo výške 11%  z čistého zisku - 1 146,90 €  
- prevod na nerozdelený zisk z minulých rokov 79% z čistého zisku - 8 236,50 €. 
 
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo:   
PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová, Schvarcz, Ševčík,                                za                                 6 
Mgr.Tužinčin, Žigová                                                                                                                 
                                                                                                                                    proti                       0 
Mgr.Pupák                                                                                                                  zdržal sa hlasovania   1 
 
Uznesenie  č. 639/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo na II. polrok 2022.  
 
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo:                                    za                                 7                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 640/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
u r č u j e  
1. v súlade s § 11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov počet poslancov Mestského zastupiteľstva v Hurbanove na celé nasledujúce 
volebné obdobie: 2022-2026 v počte 11,  
2. počet volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí v meste Hurbanovo v 
roku 2022 v počte 1. 
 
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo:                                    za                                 7                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 641/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
u r č u j e  
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v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov rozsah výkonu funkcie primátora Mesta Hurbanovo – plný úväzok na 
celé funkčné obdobie rokov 2022 - 2026. 
 
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo:                                    za                                 7                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 642/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s rozšírením Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. NEH_001/2022 zo dňa 31.12.2021, 
ktoré sa nachádzajú v suteréne budovy CVČ, na adrese Novozámocká 5, Hurbanovo, ktorá 
sa nachádza na parcele registra „C“ č. 1243 – zastavaná plocha a nádvorie, v k. ú. Bohatá, 
pre OZ Darts club Hurbanovo, so sídlom Pivovarská 12, 947 03 Hurbanovo, IČO: 53 440 
633 a to vyhotovením Dodatku k predmetnej nájomnej zmluve. Výmera prenajatých 
priestorov sa zvýši na 100 m2 a výška nájmu sa zvýši na sumu 40 € mesačne. Ostatné 
podmienky v nájomnej zmluve ostávajú nezmenené. 
 
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo:                                    za                                 7                                                                             
                                                                                               proti              0                                                     
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 643/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s prenájmom 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 Bratská Jednota Baptistov 
Hurbanovo, Novozámocká 58, 947 03 Hurbanovo – Bohatá, za cenu prenájmu vo výške 1,00 
€ v termíne od 08.08.2022 do 12.08.2022 (5 dní), 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 7 poslancov hlasovalo:                                    za                                 7                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
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Uznesenie  č. 644/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s prenájmom nebytového priestoru o výmere 8 m2 v budove Kultúrneho domu v Bohatej, na 
parcele registra „C“ č. 398 – zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na LV č. 907 pre 
spoločnosť ADOS Život s.r.o., so sídlom Vodná 9, 947 01 Hurbanovo, IČO: 46 230 700, za 
cenu prenájmu vo výške 1,00 € mesačne na obdobie 1 rok, 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 7 poslancov hlasovalo:                                    za                                 7                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 645/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
petíciu za okamžitý zákaz chovu živých zvierat na adrese Podzáhradná 102, Hurbanovo, 
doručenú 05.05.2022. 
 
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo:                                    za                                 7                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 646/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
žiada  
primátora mesta o pripravenie Všeobecne záväzného nariadenia regulujúceho chovu 
hospodárskych zvierat v meste Hurbanovo. 
Termín: do 30. 08. 2022 
 
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo:   
PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová, Schvarcz, Ševčík,                                za                                 6 
Mgr.Pupák, Žigová                                                                                                                 
                                                                                                                                    proti                       0 
Mgr.Tužinčin                                                                                                               zdržal sa hlasovania   1 
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Uznesenie  č. 647/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
ž i a d a  
primátora mesta o oplotenie detského ihriska Cultplay, určenie zodpovednej osoby za správu 
detského ihriska, osadenie kamery na monitorovanie priestoru a vysadenie min. 5 ks drevín 
vyššieho vzrastu pre zatienenie ihriska v horizonte najbližších rokov. 
 
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo:   
PaedDr.,Mgr.Hajníková, Mgr.Pupák,, Ševčík, Žigová                                              za                                 4 
Mgr. Tužinčin                                                                                                              proti                       1 
RNDr.Hamranová, Schvarcz                                                                                       zdržal sa hlasovania   2 
 
 
 
 
 
                                                                                               Mgr. Peter Závodský 

                                                                             primátor mesta 
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