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Výpisy uznesení MZ  zo 6. zasadnutia, konaného dňa 19. 9. 2019 a pokračovaného MZ 

dňa 23. 9. 2019 

 

Uznesenie  č. 91/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

p r i j í m a  

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 113 o prenajímaní bytov vo 

vlastníctve mesta Hurbanovo bez pripomienok. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                 9                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

Botoš                                                                                        zdržal sa hlasovania   1 

Počas hlasovania poslanec Doležaj nebol prítomný. 

 

 

Uznesenie  č. 92/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

berie na vedomie  

1. správu o plnení rozpočtu mesta Hurbanovo za I. polrok 2019  

2. monitorovaciu správu programového rozpočtu k 30. 6. 2019. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

 

Uznesenie  č. 93/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

berie na vedomie  

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

Hurbanovo k 30. 6. 2019 podľa predloženého návrhu. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
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Uznesenie  č. 94/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

berie na vedomie 

Rozbor hospodárenia Základnej školy s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím 

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

polrok 2019 podľa predloženého návrhu. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

Uznesenie  č. 95/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

berie na vedomie 

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

116, Hurbanovo za I. polrok 2019 v predloženom znení. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

Uznesenie  č. 96/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

berie na vedomie 

rozbor hospodárenia Materskej školy Hurbanovo, so sídlom Nový diel 50, Hurbanovo za 1. 

polrok 2019 podľa predloženého návrhu. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

Uznesenie  č. 97/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

berie na vedomie 

Rozbor hospodárenia  ZPS  Smaragd, Sládkovičova 30, Hurbanovo  za I. polrok 2019 podľa 

predloženého návrhu. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
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Uznesenie  č. 98/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

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

rozpočtovaných príjmov aj výdavkov po zapracovaní všetkých úprav je: 7 365 294 €. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

 

Uznesenie  č. 99/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

ž i a d a 

primátora mesta zabezpečiť vypracovanie Dodatku č. 1 k Zmluve medzi Základnou školou 

Árpáda Fesztyho s VJM, Športová 7, Hurbanovo a Duna Green s.r.o. , Palatínova 4816/34 A, 

Komárno v ktorej bude ukotvené ustanovenie na základe verejného prísľubu konateľa 

uvedenej spoločnosti, že v prípade neuhradenia finančných prostriedkov na projekt KIP, tieto 

prostriedky uhradí vyššie citovaná spoločnosť v plnej výške najneskôr do 31. 12. 2020. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

 

Uznesenie  č. 100/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

II. 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. 101/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  
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II. 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. 102/2019-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 2019 podľa predloženého návrhu. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

 

Uznesenie  č. 103/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

I. zmenu rozpočtu Základnej umeleckej školy – Művészeti Alapiskola Hurbanovo, so sídlom 

na ulici Komárňanská 116, Hurbanovo na rok 2019 podľa predloženého návrhu. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

Uznesenie  č. 104/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

1.   ústrednú inventarizačnú komisiu,  

2.   dielčie inventarizačné komisie v súlade s predloženým návrhom.  

ukladá  

1. Dielčim inventarizačným komisiám:  

a) spracovať návrhy na vyradenie majetku mesta a odovzdať ich najneskôr do 28. 10. 2019 

ústrednej inventarizačnej komisii,  
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b) vykonať riadnu ročnú inventarizáciu majetku k 31. 12. 2019 v súlade so zákonom o 

účtovníctve a spracované materiály odovzdať ústrednej inventarizačnej komisii do 17. 1. 

2020;  

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

inventarizácii vykonanej k 31. 12. 2019 v rámci záverečného účtu mesta. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

 

Uznesenie  č. 105/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

súhlasí  

s odpredajom pozemku v k. ú. Hurbanovo, zapísaného na LV č. 2376, a to parcelu registra 

„C“ č. 98/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 137 m2 do vlastníctva pána Turana 

Kreciho, bytom Nám. Dr. M. Thege Konkolyho 1846/4, 947 01 Hurbanovo, za kúpnu cenu 

22,00 €/m2, t.j. celkom: 3 014,00 €, 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.  

Predmetný pozemok priamo susedí s pozemkami, ktoré sú vo vlastníctve pána Turana 

Kreciho (nadobúdateľ), a ktoré využíva ako záhradu a dvor za prevádzkou svojej cukrárne, 

a zároveň by chcel vlastniť ucelený komplex pozemkov. Predmetný pozemok nie je pre 

mesto Hurbanovo využiteľný pre iné účely. Predmetný pozemok z hľadiska jeho dispozície 

nie je vhodný na samostatné využívanie. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                           za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

Schvarcz                                                                                     zdržal sa hlasovania   1 

 

 

Uznesenie  č. 106/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

súhlasí  

so zámenou častí pozemkov v k. ú Bohatá: časť z parcely registra „C“ č. 3337/2 – záhrada 

o výmere 28 m2, pozemok zapísaný na LV č. 3648, ktorý je vo vlastníctve pani Júlie 

Kajanovej, za časť z parcely registra „C“ č. 3336 – záhrada o výmere 28 m2, pozemok 

zapísaný na LV č. 2869, ktorý je vo vlastníctve Mesta Hurbanovo, a to bez finančnej 
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kompenzácie, podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 

znení 

odôvodňuje prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne.  

Zámenou predmetných častí pozemkov budú vyrovnané hranice pozemkov: parcely registra 

„C“ č. 3337/2 – záhrada, zapísaného na LV č. 2684 a parcely registra „C“ č. 3336 – záhrady, 

zapísaného na LV č. 2869, tieto pozemky sa nachádzajú v k. ú. Bohatá. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

Uznesenie  č. 107/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

k o n š t a t u j e, 

že odpredaj pozemkov v k. ú. Hurbanovo, parcely registra „C“ č. 1442/2 – záhrada o výmere 

23 m2 a novovytvorenej parcely registra „C“ č. 1441/2 – ostatné plochy o výmere 30 m2, 

ktorá bola vytvorená geometrickým plánom č. 50301241-84/2019  zo dňa 22. 6. 2019 do 

vlastníctva pani Tímey Bendíkovej, bytom Jánošíkova 1107/4, 940 01 Nové Zámky, za 

kúpnu cenu stanovenú v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta 

Hurbanovo, prílohy č. 3, vo výške 5,00 €/m2, je prípad hodný osobitného zreteľa. 

o d ô v o d ň u j e   prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne: 

Žiadané pozemky priamo susedia s pozemkami, ktorých vlastníkmi je pani Bendíková a jej 

rodina, na ktorých je postavený rodinný dom, kde bývajú a ako aj druhý pozemok, ktorý 

využívajú ako svoju záhradu, tieto pozemky nie sú pre Mesto Hurbanovo využiteľné pre iné 

účely. Pozemok z hľadiska jeho dispozície nie je vhodný na samostatné využívanie. Navyše, 

tieto pozemky sú pre vlastníka Mesto Hurbanovo neprístupné, pretože sú ohraničené 

pozemkami vo vlastníctve žiadateľky a jej rodiny. 

s c h v a ľ u j e 

zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo odpredať nehnuteľnosti v k. ú. Hurbanovo, pozemok, 

parcelu registra „C“ č. 1442/2 – záhrada o výmere 23 m2 a novovytvorenú parcelu registra 

„C“ č. 1441/2 – ostatné plochy o výmere 30 m2, ktorá bola vytvorená geometrickým plánom 

č. 50301241-84/2019  zo dňa 22. 6. 2019 do vlastníctva pani Tímey Bendíkovej, bytom 

Jánošíkova 1107/4, 940 01 Nové Zámky, za kúpnu cenu stanovenú v zmysle Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo, prílohy č. 3, vo výške 5,00 €/m2,  

t. j. kúpna cena celkom: 265,00 €. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
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Uznesenie  č. 108/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

k o n š t a t u j e 

že prenájom pozemku, parcely registra „C“ č. 1653 – záhrada o výmere 418 m2 v k. ú. 

Hurbanovo pre žiadateľku pani Máriu Halászovú je prípad hodný osobitného zreteľa. 

o d ô v o d ň u j e   prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne. 

Žiadateľka je vlastníčkou nehnuteľností, záhrady a rodinného domu, ktoré priamo susedia so 

žiadaným pozemkom a zároveň sa žiadateľka dlhé roky stará, čistí a udržiava predmetný 

pozemok a má v záujme používať tento pozemok aj naďalej ako záhradu pre vlastnú potrebu. 

Pozemok pravidelne čistí a pekne udržiava. Žiadateľka taktiež zabezpečila odvoz veľkého 

množstva odpadu z pozemku na vlastné náklady. Z toho dôvodu by žiadateľka chcela mať 

predmetný pozemok – záhradu v nájomnom vzťahu s vlastníkom nehnuteľnosti, ktorým je 

Mesto Hurbanovo. 

s c h v a ľ u j e  

zverejnenie svojho zámeru prenajať pozemok, parcelu registra „C“ č. 1653 – záhrada 

o výmere 418 m2, k. ú. Hurbanovo, pre pani Máriu Halászovú, bytom Úzka 416/20, 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. Cena nájmu sa určuje podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

Mesta Hurbanovo vo výške 83,60 € ročne. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

 

Uznesenie  č. 109/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

k o n š t a t u j e 

že prenájom časti pozemku z parcely registra „C“ č. 2895/1 – zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 10 m2 v k. ú. Hurbanovo pre žiadateľa pána Norberta Takácsa je prípad hodný 

osobitného zreteľa. 

o d ô v o d ň u j e    prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne. 
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Žiadateľ býva v bytovom dome, ktorý sa nachádza na žiadanom pozemku. Z toho 

dôvodu má v záujme používať žiadaný pozemok ako pozemok pod garážou pre vlastné 

motorové vozidlo. 

s c h v a ľ u j e  

zverejnenie svojho zámeru prenajať časť z pozemku, parcela registra „C“ č. 2895/1– 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 10 m2 pre Norberta Takácsa, bytom Komárňanská 

140, 947 0 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. Cena nájmu sa určuje podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

Mesta Hurbanovo vo výške 20,00 € ročne. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

Uznesenie  č. 110/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s ú h l a s í 

so stiahnutím materiálu bod č. 9.8 z rokovania 6. MZ dňa 19. 9. 2019 s názvom:  

Žiadosť o prenájom miestnosti – Rodinné centrum SLUNCE n.o. so sídlom Vážskeho brehu 

152/17, 945 01 Komárno – Kava. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

Počas hlasovania JUDr. Rusňák nebol prítomný. 

 

 

Uznesenie  č. 111/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s ú h l a s í 

so stiahnutím materiálu bod č. 9.9 z rokovania 6. MZ dňa 19. 9. 2019 s názvom:  

Poslanecký návrh – vyčlenenie prostriedkov z rozpočtu mesta pre výdajňu potravín 

a Miestnu organizáciu Slovenského červeného kríža. 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

Bc.Tomaščin                                                                                zdržal sa hlasovania   1 
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Uznesenie  č. 112/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s ú h l a s í  

s vyčlenením finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 42 tis. EUR  

z položky 12.8. Ďalší investičný rozvoj na investičné akcie:  

a) rozšírenie vodovodnej siete – ulice Hroznová a Hviezdoslavova –  37 tis. EUR,  

b) vybudovanie vodovodnej prípojky pre areál futbalového štadióna – 5 tis. EUR. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                                     zdržal sa hlasovania   0 

 

Uznesenie  č. 113/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

súhlasí  

s uzatvorením partnerstva medzi SZĽH Infra, s.r.o a Mestom Hurbanovo v rámci projektu 

„Podpora rozvoja športu“ – postavenie malej ľadovej plochy  

súhlasí  

s podmienkami partnerstva medzi SZĽH Infra, s.r.o a Mestom Hurbanovo uvedených vo 

Výzve  č. 2019/00:1 na predkladanie žiadostí k projektu „Podpora rozvoja športu“ 

súhlasí  

so zámerom prenajať pozemok s prac. č.: 1137/10, k.ú. Bohatá, vedeného v katastri 

nehnuteľností na LV č. 907 pre SZĽH Infra, s.r.o., Trnavská 27/B, 831 04 Bratislava za 

účelom  postavenia  malej  ľadovej  plochy  na  tomto  pozemku  na  dobu  10  rokov za cenu 

1 €/rok. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                                     zdržal sa hlasovania   0 

 

Uznesenie  č. 114/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

k o n š t a t u j e 

že prenájom pozemku, parcely registra „C“ č. 1137/10 – zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 2 430 m2 v k. ú. Bohatá, zapísaného na LV č. 907, pre spoločnosť SZĽH Infra, 

s.r.o., zastúpená konateľkou Mgr. Dianou Kosovou, so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 

Bratislava, IČO: 51 054 825  je prípad hodný osobitného zreteľa. 

o d ô v o d ň u j e   prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne. 
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Spoločnosť SZĽH Infra, s.r.o. vybuduje malú ľadovú plochu za účelom vytvorenia 

bezpečného priestoru pre športovanie detí, mládeže a rekreačných športovcov.  

s c h v a ľ u j e  

zverejnenie svojho zámeru prenajať pozemok, parcelu registra „C“ č. 1137/10 – zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 2 430 m2 pre spoločnosť SZĽH Infra, s.r.o., zastúpená 

konateľkou Mgr. Dianou Kosovou, so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 

51 054 825 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. Cena nájmu sa určuje podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

Mesta Hurbanovo vo výške 1,00 € ročne. Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu 10 

rokov. 
 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                                     zdržal sa hlasovania   0 

 

Uznesenie  č. 115/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

berie na vedomie  

informatívnu správu o príprave dokumentu „Parkovacia politika v meste Hurbanovo“. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                                     zdržal sa hlasovania   0 

 

Uznesenie  č. 116/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje 

doplnenie poradovníka nájomných bytov prvej a druhej kategórie na rok 2019 v 

nasledovnom členení: 

 

 Meno a priezvisko Adresa trvalého pobytu/prechodného 

1 Kollár Ján ml. + Kollárová Priska Árpáda Fesztyho 2433/25, Hurbanovo 

2 Hatinová Alica Vék 2154, Hurbanovo 

3 Nagyová Magdaléna Hurbanovo 

4 Turček Ľudovít + Dömeová Viktória Hurbanovská 42, Svätý Peter 

5 Nagyová Magdaléna Smrekova 637 Jelenec/Sládkovičova 38, 

Hurbanovo 
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6 Zelenák Ladislav Výskumnícka 2476/34, Hurbanovo 

7 Zsigo Zoltán Árpáda Fesztyho 1442/12, Hurbanovo 

8 Turbač Tamás + Lukácsová Mária Sládkovičova 2540/34, Hurbanovo 

9 Mester Štefan + Mesterová Helena Sládkovičova 38, Hurbanovo 

10 Farkaš Július + Farkašová Klaudia Šáradská 368/18, Hurbanovo 

11 Forró Eva + Balogh Vojtech Komárňanská 164, Hurbanovo 

12 Anyalai René Ladislav Hurbanovo/Bajč 

13 Bajnóczyová Brnáková Jana + Bajnóczy 

Brnák Oto 

Kvetná 2382/8, Hurbanovo 

14 Danics Erik + Mezeyová Magdaléna Stará 3, Hurbanovo 

15 Kovács Gabriel Árpáda Fesztyho 2433/27, Hurbanovo 

16 Lévay František Hurbanovo 

17 
Kurucová Laura + Dráfi Peter 

Pribetský 109, Hurbanovo/Výskumnícka 

58, Hurbanovo 

 

II. kategória: 

 

        Meno a priezvisko:                Adresa trvalého pobytu / prechodného: 

1 Marianna Tornóczyová      Jilemnického 2 

2 Klaudia Lakatosová      Podzáhradná 79 

3 Nataša Stojková      Hurbanovo 

4 Mária Kováčová      Šáradská 22 

5 Péter Stojka      Šáradská 20 

6 Žaneta Heráková      Šáradská 24 

7 Iveta Horváthová      Úzka 4 

8 Žaneta Lakatošová      Malá 8 

9 Róbert Lakatoš      Podzáhradná 96 - Turček Majer 

10 Klaudia Lakatosová      Hurbanovo 

11 Renáta Pintérová      Fialková 13  

12 Beáta Ďuráčová      Hurbanovo 

13 Tibor Stojka      Rybárska 18 

14 Adrián Lakatos      Zelená 1 

 

                              

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                                     zdržal sa hlasovania   0 
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Uznesenie  č. 117/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

1 .  s ú h l a s í  

s prerušením zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, ktoré sa konalo dňa  

19. 9. 2019 o 17.00 hodine v Kultúrnom dome Hurbanovo, 

2 .   s c h v a ľ u j e 

termín pokračovania prerušeného zasadnutia mestského zastupiteľstva na deň 23. 9. 2019  

so začiatkom o 17.00 hod. v Kultúrnom dome Hurbanovo. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                                     zdržal sa hlasovania   0 

 

 

POKRAČOVANIE 6. MZ – 23. 9. 2019 

 

Uznesenie  č. 118/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

ž i a d a  

primátora mesta na vykonanie všetkých úkonov v zmysle platných právnych predpisov, 

ktoré je možné uplatniť k spätnej kúpe nehnuteľnosti v k. ú. Bohatá, a to parcely registra „C“ 

č. 1445/42 – orná pôda o výmere 263 m2. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                                     zdržal sa hlasovania   0 

 

 

Uznesenie  č. 119/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

ž i a d a 

stiahnuť materiál bod č. 9.16 z pokračovaného rokovania 6. MZ dňa 23. 9. 2019 s názvom: 

Vystúpenie mesta Hurbanovo zo Združenia miest a obcí Žitného ostrova. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 

Bc.Tomaščin, PaedDr.,Mgr.Hajníková, JUDr.Rusňák, Mgr.Tužinčin,         za                                 7 
Doležaj, Melich, Mgr.Pupák,                                                                              

Ševčík, RNDr.Hamranová                                                                 proti              2                                    

Schvarcz                                                                                           zdržal sa hlasovania   1 
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Uznesenie  č. 120/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

berie na vedomie  

Vzdanie sa Mariána Botoša funkcie predsedu komisie Verejného poriadku a dopravy pri 

Mestskom zastupiteľstve v Hurbanove  

schvaľuje  

Mgr. Ľuboša Tužinčina za predsedu komisie Verejného poriadku a dopravy zriadenej 

Mestským zastupiteľstvom v Hurbanove na volebné obdobie 2018 – 2022  

schvaľuje  

Ctibora Melicha za člena komisie Verejného poriadku a dopravy zriadenej Mestským 

zastupiteľstvom v Hurbanove na volebné obdobie 2018 – 2022. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                 8                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

 Melich, Mgr.Tužinčin                                                                           zdržal sa hlasovania   2 

 

 

Uznesenie  č. 121/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

ž i a d a  

primátora mesta, aby zabezpečil zhotovenie elektrickej prípojky a zriadenie verejných toaliet 

v lokalite ul. Pribetská – park Hliník v termíne do 31. 10. 2019 a zároveň 

s ú h l a s í 

s vyčlenením finančných prostriedkov na túto investíciu z kapitoly 12.8 – Investičný rozvoj 

z bežných príjmov. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                 9                                                                             

Ševčík                                                                                       proti              1                                    

                                                                                  zdržal sa hlasovania   0 

 

 

Uznesenie  č. 122/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

ž i a d a  

primátora mesta, aby zabezpečil že všetky príjmy získané z vymožených pohľadávok od 

fyzických a právnických osôb za nedoplatky z dani nehnuteľnosti a poplatkov za odpad 

podľa stavu 31. 12. 2018, boli od 1. 10. 2019 používané výlučne na investičný rozvoj a budú 

pri zmenách rozpočtu začlenené na položky 12.8 – Investičný rozvoj. 
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Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 9                                                                             

                                                                                                  proti              0                                    

                                                                                  zdržal sa hlasovania   0 

Počas hlasovania PaedDr., Mgr. Hajníková nebola prítomná. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Mgr. Peter Závodský 

                                                                             primátor mesta 
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