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Výpisy uznesení MZ  zo 40. zasadnutia, konaného dňa 13. 9. 2022  

 

Uznesenie  č. 648/2022-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

prijíma  

Dodatok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hurbanovo č. 143 o podmienkach 

poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Hurbanovo s účinnosťou od 1. októbra 2022 podľa 

predloženého návrhu s nasledovnou pripomienkou: 

- § 5 ods. 5 sa zmení nasledovne: Za odôvodnené prípady sa považuje úloha, udalosť, akcia a 

podujatie, ktorého realizáciu nebolo možné žiadateľom predvídať a jeho realizácia má 

kultúrny, športový, duchovný prínos pre mesto s celoslovenským alebo medzinárodným 

významom, resp. prínos v oblasti životného prostredia s celoslovenským alebo 

medzinárodným významom.“ 

 

Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:                                   za                                 6                                                                                                                 

                                                                                                                                    proti                       0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 

 

Uznesenie  č. 649/2022-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

berie na vedomie  

1. správu o plnení rozpočtu mesta Hurbanovo za I. polrok 2022  

2. monitorovaciu správu programového rozpočtu k 30. 6. 2022. 

 

Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:                                   za                                 6                                                                                                                 

                                                                                                                                    proti                       0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 

 

Uznesenie  č. 650/2022-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

berie na vedomie  

Plnenie rozpočtu Základnej školy, so sídlom na Nám. Konkolyho - Thege č. 2, Hurbanovo za 

I. polrok 2022  podľa predloženého návrhu. 

 

Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:                                   za                                 6                                                                                                                 

                                                                                                                                    proti                       0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 
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Uznesenie  č. 651/2022-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

berie na vedomie  

Plnenie rozpočtu Základnej školy s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím 

jazykom maďarským – Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda, Ul. športová č. 7, Hurbanovo za 

I. polrok 2022 podľa predloženého návrhu. 

 

Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:                                   za                                 6                                                                                                                 

                                                                                                                                    proti                       0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 

 

Uznesenie  č. 652/2022-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

berie na vedomie  

plnenie rozpočtu Základnej umeleckej školy Hurbanovo, so sídlom na ulici Komárňanská 

116, Hurbanovo za I. polrok 2022 podľa predloženého návrhu.  

 

Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:                                   za                                 6                                                                                                                 

                                                                                                                                    proti                       0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 

 

Uznesenie  č. 653/2022-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

berie na vedomie  

plnenie rozpočtu Materskej školy Hurbanovo, so sídlom Nový diel 50, Hurbanovo za I. 

polrok 2022 podľa predloženého návrhu.  

 

Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:                                   za                                 6                                                                                                                 

                                                                                                                                    proti                       0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0                                                                                               

 

Uznesenie  č. 654/2022-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

berie na vedomie  

plnenie rozpočtu  ZPS - Smaragd, Sládkovičova 30, Hurbanovo  za I. polrok 2022  podľa 

predloženého návrhu.  

 

Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:                                   za                                 6                                                                                                                 

                                                                                                                                    proti                       0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 
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Uznesenie  č. 655/2022-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

pridelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Hurbanovo pre poľovnícku organizáciu 

Poľovnícke združenie Hurbanovo podľa návrhu Komisie životného prostredia, ochrany 

prírody, prírodných hodnôt a zdrojov pri MZ v Hurbanove vo výške 400,00 EUR.  

 

Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:                                   za                                 6                                                                                                                 

                                                                                                                                    proti                       0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 

 

Uznesenie  č. 656/2022-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

Dofinancovanie nepredvídateľných nákladov z vlastných zdrojov mesta z rezervného fondu 

na stavbu “Nadstavba ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho v Hurbanove” vo výške 45 000 eur.  

 

Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:                                   za                                 6                                                                                                                 

                                                                                                                                    proti                       0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 

 

Uznesenie  č. 657/2022-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

1. Realizáciu rekonštrukcie plynovej kotolne Zariadenia seniorov Smaragd  

2. Financovanie rekonštrukcie plynovej kotolne Zariadenia Smaragd z vlastných zdrojov    

    mesta. 

 

Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:                                   za                                 6                                                                                                                 

                                                                                                                                    proti                       0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 

Uznesenie  č. 658/2022-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

ako mimoriadnu okolnosť nepredvídané významné navýšenie cien energií a použitie 

prostriedkov rezervného fondu v súlade s § 10 ods. 9 a § 14 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z 

vo výške 15 000 € na vykrytie týchto nepredvídaných výdavkov,  
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schvaľuje  

zmenu použitia rezervného fondu mesta podľa predloženého návrhu.  

 

Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:                                   za                                 6                                                                                                                 

                                                                                                                                    proti                       0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 

 

Uznesenie  č. 659/2022-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

VI. zmenu rozpočtu mesta na rok 2022 podľa predloženého návrhu. Celková výška 

rozpočtovaných príjmov aj výdavkov po zapracovaní všetkých úprav je 10 600 661 €. 

 

Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:                                   za                                 6                                                                                                                 

                                                                                                                                    proti                       0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 

 

 

Uznesenie  č. 660/2022-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

II. 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 

 

Uznesenie  č. 661/2022-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

II. 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 
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Uznesenie  č. 662/2022-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

II. 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. 663/2022-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

II. 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. 664/2022-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

III. zmenu rozpočtu na rok  2022 Zariadenia pre seniorov Smaragd, Sládkovičova 30, 

Hurbanovo, podľa predloženého návrhu.  

 

Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:                                   za                                 6                                                                                                                 

                                                                                                                                    proti                       0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 

 

Uznesenie  č. 665/2022-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

berie na vedomie  

predloženú informatívnu správu k pohľadávkam.  
 

Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:                                   za                                 6                                                                                                                 

                                                                                                                                    proti                       0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 
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Uznesenie  č. 666/2022-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

a) schvaľuje  

1.   ústrednú inventarizačnú komisiu,      

2.   dielčie inventarizačné komisie v súlade s predloženým návrhom.  

b) ukladá  

1. Dielčim inventarizačným komisiám:  

a) spracovať návrhy na vyradenie majetku mesta a odovzdať ich najneskôr do 14. 11. 2022 

ústrednej inventarizačnej komisii,  

b) vykonať riadnu ročnú inventarizáciu majetku k 31. 12. 2022 v súlade so zákonom o 

účtovníctve a spracované materiály odovzdať ústrednej inventarizačnej komisii do 18. 1. 

2023;  

2. Ústrednej inventarizačnej komisii: Predložiť mestskému zastupiteľstvu správu o ročnej 

inventarizácii vykonanej k 31. 12. 2022 v rámci záverečného účtu mesta. 

 

Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:                                   za                                 6                                                                                                                 

                                                                                                                                    proti                       0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 

 

Uznesenie  č. 667/2022-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

súhlasí  

so zrušením uznesenia č. 610/2022-MZ a odstúpením od Zmluvy o úvere č. 685/CC/22 

uzatvorenej so Slovenskou sporiteľňou a.s., ktorej predmetom bolo poskytnutie úveru do 

výšky 1 800 000  EUR.  

 

Z prítomných 6 poslancov hlasovalo: 

RNDr.Hamranová, PaedDr.,Mgr.Hajníková, Mgr. Pupák, Ševčík, Žigová              za                                 5                                                                                                                 

                                                                                                                                    proti                       0 

Schvarcz                                                                                                                      zdržal sa hlasovania   1 

 

 

Uznesenie  č. 668/2022-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

ruší  

uznesenie č. 647/2022 MZ z 39. zasadnutia Mestského zastupiteľstva   

schvaľuje  
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realizáciu a financovanie osadenia lavičky aj koša, nového pieskoviska vrátane montáže, 

osadenie  kamier, odstrašovača vtákov, výsadbu živého plota a výsadbu stromov na detskom 

ihrisku sídlisko Stred.   

Financovanie predmetnej zákazky bude  z finančných prostriedkov operačného programu 

INTERREG V-A Slovensko – Maďarsko v rámci projektu “CULTPLAY – Vytvorenie 

interaktívnych tematických prvkov, inovatívne použitie kultúrneho dedičstva” do 

maximálnej výšky 4 500 eur. 

 

Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:                                   za                                 6                                                                                                                 

                                                                                                                                    proti                       0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 

 

 

Uznesenie  č. 669/2022-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

berie na vedomie  

správu o výsledku kontroly HK/5/2022. 

 

Z prítomných 6 poslancov hlasovalo: 

PaedDr.,Mgr.Hajníková, Mgr. Pupák, Ševčík, Schvarcz, Žigová                         za                                 5                                                                                                                 

                                                                                                                                    proti                       0 

RNDr.Hamranová,                                                                                                      zdržal sa hlasovania   1 

 

 

Uznesenie  č. 670/2022-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

súhlasí  

s odpredajom pozemkov v k. ú. Bohatá, a to registra „C“ parc. č. 1485/31, vedeného na LV 

č. 907 a novej parcely vytvorenej rozdelením parcely registra „C“ číslo 1508/7, vedeného na 

LV č. 907, na ktorej sa nachádza plynárenské zariadenie, ktoré je vo vlastníctve SPP, a.s., 

ktorá bude presne označená parcelným číslom a výmerou podľa vyhotoveného 

geometrického plánu na oddelenie parcely, na ulici Pivovarská, Hurbanovo – Bohatá. 

Geometrický plán dajú vyhotoviť žiadatelia na vlastné náklady. 

 

Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:                                    za                                 6                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
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Uznesenie  č. 671/2022-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

konštatuje,  

že odpredaj pozemkov, parcela registra „C“ č. 2818 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

169 m2, zapísaná na LV č. 2376, k. ú. Hurbanovo a parcela registra „C“ č. 1446/11 – 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 34 m2, zapísaná na LV č. 907, k. ú. Bohatá do 

vlastníctva žiadateľa spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. za kúpnu cenu 15 €/m2, 

je prípad hodný osobitného zreteľa  

odôvodňuje prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne:  

Na vyššie uvedených pozemkoch sa nachádzajú stavby – distribučné trafostanice TS 0011-

203 (na parcele č. 2818) a TS 0011-207 (na parcele 1446/11).  

Uvedené trafostanice sú vo vlastníctve žiadateľa. Z toho dôvodu má žiadateľ záujem 

vysporiadať pozemky, na ktorých sú umiestnené vyššie uvedené stavby trafostaníc. V danom 

prípade sa jedná o verejný záujem  

schvaľuje  

zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo odpredať pozemky, parcelu registra „C“ č. 2818 – 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 169 m2, zapísaná na LV č. 2376, k. ú. Hurbanovo a 

parcelu registra „C“ č. 1446/11 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 34 m2, zapísaná na 

LV č. 907, k. ú. Bohatá do vlastníctva žiadateľa spoločnosti Západoslovenská distribučná, 

a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava za kúpnu cenu 15 €/m2, t. j. kúpna cena spolu: 

3 045,00 €. 

 

Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:                                    za                                 6                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

Uznesenie  č. 672/2022-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

konštatuje,  

že odpredaj pozemkov v k. ú. Bohatá, ulica Pivovarská, a to:  

- parcela registra „C“ č. 1485/34 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 m2,  

- parcela registra „C“ č. 1485/33 – ostatné plochy o výmere 90 m2, do bezpodielového 

spoluvlastníctva manželov Milana Kasanovského a Mgr. Moniky Kasanovskej, obaja bytom 

Sládkovičova 2588/26, 947 03 Hurbanovo - Bohatá, 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  
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odôvodňuje prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne: Žiadané pozemky priamo susedia 

a sú využívané ako súčasť rodinného domu ako predzáhradka a záhradka. Tento rodinný 

dom je vo vlastníctve žiadateľov a tieto pozemky nie sú pre Mesto Hurbanovo využiteľné 

pre iné účely  

schvaľuje  

zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo odpredať nehnuteľnosti v k. ú. Bohatá, a to:  

- parcelu registra „C“ č. 1485/34 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 m2,  

- parcelu registra „C“ č. 1485/33 – ostatné plochy o výmere 90 m2 do bezpodielového 

spoluvlastníctva manželov Milana Kasanovského a Mgr. Moniky Kasanovskej, obaja bytom 

Sládkovičova 2588/26, 947 03 Hurbanovo - Bohatá, 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: 828,00 €. 

 

Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:                                    za                                 6                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

Uznesenie  č. 673/2022-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

súhlasí  

s vyhotovením Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve o prenájme pozemku na dočasné užívanie 

č. NEH_080/2021 zo dňa 29.10.2021. Týmto dodatkom sa zmení odsek prvý a odsek druhý 

Článku 5 Výška a splatnosť nájomného. Ostatné podmienky a znenie Nájomnej zmluvy o 

prenájme pozemku na dočasné užívanie č. NEH_080/2021 zo dňa 29.10.2021 zostávajú 

nezmenené. 

 

Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:                                    za                                 6                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

Uznesenie  č. 674/2022-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

berie na vedomie  

Petíciu nájomníkov bytov za odvolanie správcu bytov Grand, správa bytov a domov, s.r.o.. 

 

Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:                                    za                                 6                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
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Uznesenie  č. 675/2022-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

berie na vedomie  

Organizačnú štruktúru Mestského úradu v Hurbanove k 01.09.2022. 

 

Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:                                    za                                 6                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

 

 

 

    Mgr. Peter Závodský 

                                                                             primátor mesta 
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