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Výpisy uznesení MZ  zo 4. zasadnutia, konaného dňa 16. 5. 2019 

 

Uznesenie  č. 48/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

r u š í  

Všeobecne záväzné nariadenie č. 116 o príspevkoch v školstve  

s c h v a ľ u j e  

Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 131 o príspevkoch v školstve s účinnosťou od  

1. septembra 2019 podľa predloženého návrhu. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

 

Uznesenie  č. 49/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 132 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenie 

mesta č. 54 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa 

predloženého návrhu. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

 

Uznesenie  č. 50/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

berie na vedomie  

Organizačnú štruktúru Mestského úradu v Hurbanove k 1. 5. 2019. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
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Uznesenie  č. 51/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje 

Záverečný účet mesta Hurbanovo za rok 2018 a celoročné hospodárenie mesta bez výhrad  

potvrdzuje  

skutočnosť, že schodok rozpočtu v oblasti bežných a kapitálových príjmov a výdavkov 

v celkovej výške 167 538,96 € sa v  roku 2018 financoval z rezervného fondu mesta 

a z návratných zdrojov financovania  

berie na vedomie  

1. správu o vykonaní riadnej ročnej inventarizácie k 31. 12. 2018,  

2. správu  nezávislého  audítora z overenia ročnej  účtovnej závierky  a  výročnej  správy  

k 31. 12.  2018. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

 

Uznesenie  č. 52/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

berie na vedomie  

stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta Hurbanovo za rok 

2018.  

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
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Uznesenie  č. 53/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

Rozbor hospodárenia Základnej školy, so sídlom na Nám. Konkolyho - Thege č. 2, 

Hurbanovo, za rok 2018 podľa predloženého návrhu. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

 

Uznesenie  č. 54/2019-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 2018 podľa predloženého návrhu. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

 

Uznesenie  č. 55/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

rozbor hospodárenia Základnej umeleckej školy Hurbanovo, so sídlom na ulici Komárňanská 

116, Hurbanovo za rok 2018 podľa predloženého návrhu. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

 

Uznesenie  č. 56/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

rozbor hospodárenia Materskej školy Hurbanovo, so sídlom Nový diel 50, Hurbanovo za rok 

2018 podľa predloženého návrhu. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             
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                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

 

Uznesenie  č. 57/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

rozbor hospodárenia Zariadenia pre seniorov  Smaragd, Sládkovičova 30,  Hurbanovo, za 

rok 2018  podľa predloženého návrhu. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

 

Uznesenie  č. 58/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

presun sumy vo výške 30 000 € z bodu č. 10 do bodu č. 9 v rámci predloženého návrhu na 

použitie rezervného fondu mesta, pričom znenie bodov č. 10 a 9 v návrhu je nasledovné: 

10. suma vo výške 134 486,94 € sa ponechá na rezervnom fonde mesta na krytie 

nepredvídaných výdavkov, resp. na preklenutie nepriaznivej finančnej situácie na začiatku 

ďalšieho roka 

9. spolufinancovanie úspešných projektov, resp. ďalší investičný rozvoj: 161 019 €,  

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 

RNDr.Hamranová,Botoš,Ševčík,Doležaj,Mgr.Tužinčin,Melich,Mgr.Pupák,Schvarcz  za                                 8                                                                             

Bc.Tomaščin                                                                                   proti              1                                    

PaedDr.,Mgr.Hajníková, JUDr.Rusňák                                                     zdržal sa hlasovania   2 

 

 

Uznesenie  č. 59/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

berie na vedomie  

celková výška rezervného fondu mesta k 31. 12. 2018 je: 414 464,94 €  

schvaľuje  

použitie rezervného fondu mesta nasledovne:     

1. úhrada  záväzkov z roka 2018 (v súlade s § 10 ods. 9 zákona 583/2004 Z. z.) v celkovej 

výške: 20 043 €,  

2. osadenie nových vodomerov na vodovodnú sieť mesta: 5 000 €  

3. vypracovanie projektových dokumentácií: 20 000 €,  
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4. spolufinancovanie projektu: Modernizácia učební pre základné školy: 9 835 €,  

5. spolufinancovanie projektu – rekonštrukcia požiarnej zbrojnice, III. etapa: 18 000 €,  

6. investičné dotácie v oblasti školstva:  42 031 €  ( ZŠ slov. 24 231 €, ZŠ s MŠ Árpáda   

    Fesztyho s VJM 6 800 €, MŠ 11 000 € ),  

7. spolufinancovanie projektu – rekonštrukcia kaplnky s areálom: 3 300 €,  

8. spolufinancovanie projektu – Wifi pre Hurbanovo: 750 €,  

9. spolufinancovanie úspešných projektov, resp. ďalší investičný rozvoj: 161 019 €,     

10. suma vo výške 134 486,94 € sa ponechá na rezervnom fonde mesta na krytie 

nepredvídaných výdavkov, resp. na preklenutie nepriaznivej finančnej situácie na začiatku 

ďalšieho roka. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

 JUDr.Rusňák                                                                               zdržal sa hlasovania   1 

 

 

Uznesenie  č. 60/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2019 podľa predloženého návrhu. Celková výška 

rozpočtovaných príjmov aj výdavkov po zapracovaní všetkých úprav je: 7 248 673 €. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

 

Uznesenie  č. 61/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

I. zmenu rozpočtu Základnej školy Nám. Konkolyho - Thege č. 2, Hurbanovo na rok 2019 

podľa predloženého návrhu. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

Uznesenie  č. 62/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  
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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 2019 podľa predloženého návrhu. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

Uznesenie  č. 63/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

I. zmenu rozpočtu Materskej školy Hurbanovo, so sídlom na ulici Nový diel 50, Hurbanovo 

na rok 2019 podľa predloženého návrhu. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

Uznesenie  č. 64/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

I. úpravu rozpočtu na rok  2019 pre Zariadenie pre seniorov Smaragd, Sládkovičova 30, 

Hurbanovo, podľa predloženého návrhu. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

Uznesenie  č. 65/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

berie na vedomie  

petíciu za vybudovanie oplotenia na ul. Šáradská. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

         

Uznesenie  č. 66/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

zámer na realizáciu a vyhlásenie verejných súťaží v súvislostí s investičnými akciami:  

1. rozšírenie vodovodnej siete – ulice Hroznová a Hviezdoslavova,  
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2. vybudovanie vodovodnej prípojky pre futbalový štadión. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

Uznesenie  č. 67/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s ú h l a s í 

s odročením materiálu bod č. 12.3 z rokovania 4. MZ dňa 16. 5. 2019 s názvom Žiadosť 

o zvýšenie bezpečnosti premávky medzi Holanovom a Zeleným Hájom. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

Uznesenie  č. 68/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

ž i a d a  

primátora mesta v termíne do 30. júna 2019 vypracovať plán verejných obstarávaní, na roky 

2019 a 2020 v členení na zákazky, ktoré budú realizované z vlastných prostriedkov a na 

zákazky, ktoré budú realizované v rámci pripravovaných a plánovaných projektov. 

 

 Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                 9                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

 JUDr.Rusňák, RNDr.Hamranová                                                        zdržal sa hlasovania   2 

 

 

Uznesenie  č. 69/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

ž i a d a  

primátora mesta na vypracovanie plánu pravidelného monitorovania a zverejňovania 

zoznamu všetkých  dlžníkov mesta, podľa špecifikácie v termíne do 30. júna 2019.  

Určiť zodpovednú osobu, ktorá bude na pravidelnej štvrťročnej báze informovať mestské 

zastupiteľstvo o jeho aktuálnom plnení a stave uvedených pohľadávok. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
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Uznesenie  č. 70/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

ž i a d a  

primátora mesta v termíne do 31. októbra 2019 preukázať výhodnosť všetkých platných 

dodávateľských zmlúv uzatvorených s mestom Hurbanovo, ktorých ročný objem dodávok 

prevyšuje 5 000 €.  

 

Ďalej vypracovať  návrhy termínov na zrušenie nevýhodných zmlúv pre mesto Hurbanovo. 

 

 Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

Uznesenie  č. 71/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

poveruje 

hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo na vykonanie kompletnej hĺbkovej kontroly celkovej 

realizácie projektu a priebehu verejného obstarávania  „Rekonštrukcia cvičebného priestoru 

a náraďovne v Základnej škole na nám. M. Konkolyho - Thege“ podľa zákona č. 343/2015 

Z.z. o Verejnom obstarávaní a 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole.  

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

 

Uznesenie  č. 72/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

poveruje 

hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo na neodkladné vykonanie kompletnej kontroly 

realizácie projektu „Čiastočná obnova futbalového ihriska Hurbanovo – rekonštrukcia 

tribúny“ so zameraním na hospodárne a efektívne využitie finančných prostriedkov podľa 

zákona č. 343/2015 Z.z. o Verejnom obstarávaní a 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole.  

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

 

Uznesenie  č. 73/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
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ž i a d a  

primátora mesta Hurbanovo o vypracovanie dokumentu pod názvom „Parkovacia politika 

mesta Hurbanovo“, ktorý má stanovovať presné pravidlá parkovania v meste Hurbanovo od 

1.1.2020. Termín vypracovania dokumentu do 30.9.2019. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Mgr. Peter Závodský 

                                                                             primátor mesta 
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