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Výpisy uznesení MZ  zo 7. zasadnutia, konaného dňa 24. 10. 2019 

 

Uznesenie  č. 123/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

p r i j í m a  

3. doplnenie k VZN č. 122 o poskytovaní sociálnych služieb a o sume úhrad, spôsobe jej 

určenia a platenia za poskytované sociálne služby bez pripomienok. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

 

Uznesenie  č. 124/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 133 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi podľa predloženého návrhu. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

Botoš                                                                                        zdržal sa hlasovania   1 

 

 

 

Uznesenie  č. 125/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

berie na vedomie  

Petíciu - žiadosť o zaradenie do plánu pre rok 2020 a vyčlenenie finančných prostriedkov 

na zhotovenie nového asfaltového koberca na cestu v Novej Trstenej. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

Ševčík                                                                                       zdržal sa hlasovania   1 
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Uznesenie  č. 126/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

berie na vedomie  

Správu o výsledku kontroly HK/1/2019. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                                 zdržal sa hlasovania   0 

 

 

Uznesenie  č. 127/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje 

Štatút mesta Hurbanovo s účinnosťou od 1. 1. 2020. Dňom účinnosti tohto Štatútu mesta 

Hurbanovo sa ruší Štatút mesta Hurbanovo schválený uznesením  č. 210/00 - MZ zo dňa  

20. 12. 2000. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

 

Uznesenie  č. 128/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

berie na vedomie  

informatívnu správu o rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie zo dňa 2.10.2019, ktorým 

uložil Mestu Hurbanovo pokutu vo výške 4 816,53 eur za porušenie zákona o verejnom 

obstarávaní, pri verejnom obstarávaní stavebných prác „Búracie  práce ZŠ Árpáda Fesztyho 

v Hurbanove s vyučovacím  jazykom  maďarským“ a „Nadstavba ZŠ a MŠ s vyučovacím 

jazykom maďarským“. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 

RNDr.Hamranová, Ševčík, JUDr.Rusňák, Bc.Tomaščin, Schvarcz,                           za                                 6 

PaedDr.,Mgr.Hajníková                                                                               
                                                                                               proti              0                                    

Botoš, Mgr.Pupák, Doležaj, Mgr.Tužinčin, Melich                                      zdržal sa hlasovania   5 
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Uznesenie  č. 129/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

berie na vedomie  

informatívnu správu o združeniach, v ktorých je mesto Hurbanovo členom, vrátane výšky 

členského príspevku za rok 2019. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

Uznesenie  č. 130/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

ročný poplatok do občianskeho združenia Mikroregión Hurbanovo v pevnej výške 200 € 

a súčasne 0,10 eur na jedného obyvateľa mesta Hurbanovo. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

 

Uznesenie  č. 131/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

berie na vedomie  

dokument s názvom Plán realizácie projektov v meste Hurbanovo pre roky 2019 – 2022. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

Uznesenie  č. 132/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

zámer na vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie autobusovej stanice 

Observatórium v k. ú. Hurbanovo č. parc.: 2122, 2123/1, 2124/1 a 2124/2 na základe 

podkladov vybraného študentského projektu žiakov a učiteľov Strednej priemyselnej školy 

stavebnej v Hurbanove. Termín vypracovania predmetnej projektovej dokumentácie do 

31.12.2019 
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Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                 8                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

RNDr.Hamranová, PaedDr.,Mgr.Hajníková, JUDr.Rusňák                           zdržal sa hlasovania   3 

 

 

Uznesenie  č. 133/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

zámer na vykonanie prieskumu trhu na výber realizátora rekonštrukcie strechy Domu kultúry 

Hurbanovo (k. ú. Hurbanovo, č. parc.: 141), ktorá je v havarijnom stave do 15.11.2019. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

Počas hlasovania PaedDr., Mgr. Hajníková nebola prítomná. 

 

 

Uznesenie  č. 134/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

zámer na vypracovanie projektovej dokumentácie osvetlenia prechodov pre chodcov na 

štátnej ceste č. I/64 a vybraných križovatiek v intraviláne mesta Hurbanovo do 30.11.2019. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

Uznesenie  č. 135/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

ž i a d a  

primátora mesta, aby zabezpečil zaslanie žiadosti ohľadom vyňatia Chráneného areálu 

Bohatského parku (k. ú. Bohatá, parc. č. 1241, 1243, 1244 a 1445/1) z registra chráneného 

územia. 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                 9                                                                             

RNDr.Hamranová                                                                          proti              1                                    

JUDr.Rusňák                                                                                zdržal sa hlasovania   1 
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Uznesenie  č. 136/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

zámer na vykonanie prieskumu trhu na obnovu mestského imobiliára (lavičky, smetné koše, 

chodníky) v areáli Bohatského parku (k. ú. Bohatá, parc. č. 1241, 1243, 1244 a 1445/1) do 

30.12.2019. 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                 9                                                                             

                                                                                                       proti              0                                   

RNDr.Hamranová                                                                          zdržal sa hlasovania   1 

 

Uznesenie  č. 137/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

zámer na vykonanie prieskumu trhu na výber realizátora projektu rekonštrukcie sociálnych 

zariadení a kanalizácie v budove Základnej školy na námestí Konkolyho - Thege (k. ú. 

Hurbanovo, parc. č.: 120) do 30.11.2019. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

Uznesenie  č. 138/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

zámer na vykonanie prieskumu trhu na výber realizátora projektu parkoviska pri Základnej 

školy na námestí Konkolyho - Thege (k. ú. Hurbanovo, parc. č.: 119/1) do 30.12.2019. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                 9                                                                             

                                                                                                       proti              0                                   

RNDr.Hamranová                                                                          zdržal sa hlasovania   1 

 

 

Uznesenie  č. 139/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

ž i a d a   
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primátora mesta o zabezpečenie vyčíslenia nákladov na opravu povrchu cestnej komunikácie 

v úseku od ulice Konkolyho  pred základnou školou po ulicu Súdnu a úseku cesty od ulice 

Súdnej po ulicu 28. októbra. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

 

Uznesenie  č. 140/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

r u š í  

uznesenie  mestského  zastupiteľstva v  Hurbanove  číslo 121/2019-MZ  prijatého  dňa  

19. septembra 2019,  

ž i a d a  

primátora mesta, aby zabezpečil vypracovanie štúdie v prípade realizácie elektrickej prípojky 

a zriadenia verejných toaliet v lokalite ul. Pribetská – park Hliník v termíne do 31.10.2019. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

 

 

Uznesenie  č. 141/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

r u š í  

uznesenie mestského zastupiteľstva v Hurbanove číslo 122/2019-MZ prijatého dňa 19. 

septembra 2019,  

ž i a d a  

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

fyzických a právnických osôb za nedoplatky z daní z nehnuteľností a poplatkov za odpad 

podľa stavu k 31.12.2018, boli od 1.10.2019 akumulované a pri zmenách rozpočtu začlenené 

do rozpočtovej položky 12.8. – Investičný rozvoj. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
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Uznesenie  č. 142/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

Ing. Gabriela Krivaneka za člena komisie životného prostredia, ochrany prírody, prírodných 

hodnôt a zdrojov zriadenej Mestským zastupiteľstvom v Hurbanove na volebné obdobie 

2018 – 2022. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

 

Uznesenie  č. 143/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

žiada  

primátora mesta Hurbanovo na vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na 

vykonanie orezu javorov v Hurbanove  na  ul. Výskumníckej  v celkovej sume 3 000 €,  

žiada  

primátora mesta Hurbanovo zabezpečiť, aby práce boli vykonané do 01.05.2020. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

Uznesenie  č. 144/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s ú h l a s í 

s odpredajom pozemkov v k. ú. Hurbanovo, zapísaných na LV č. 2376, a to 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 5,00 €/m2, t.j. celkom: 265,00 €, podľa § 9a, 

ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Poplatky spojené 

s prevodom nehnuteľnosti hradí nadobúdateľ. 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  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 
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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. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

Uznesenie  č. 145/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s ú h l a s í 

s prenájmom časti z pozemku, z parcely registra „C“ č. 2895/1 – zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 10 m2 v k. ú. Hurbanovo, pre pána Norberta Takácsa, bytom Komárňanská 140, 

947 01 Hurbanovo, za cenu prenájmu vo výške 20,00 € ročne na obdobie 5 rokov, od 1. 11. 

2019 do 31. 10. 2024 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 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 9                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

Počas hlasovania poslanec Doležaj nebol prítomný. 

 

 

Uznesenie  č. 146/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s ú h l a s í 

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

Hurbanovo, pre pani Máriu Halászovú, bytom Úzka 416/20, 947 01 Hurbanovo, za cenu 

prenájmu vo výške 83,60 € ročne na obdobie 5 rokov, od 1. 11. 2019 do 31. 10. 2024 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 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 9                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

Počas hlasovania poslanec Doležaj nebol prítomný. 
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Uznesenie  č. 147/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

vyjadruje 

svoju vôľu o prekrytie ľadovej plochy v období do dvoch rokov od jej inštalácie. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

Uznesenie  č. 148/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s ú h l a s í 

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

o výmere 2 430 m2 v k. ú. Bohatá, pre spoločnosť SZĽH Infra, s.r.o., so sídlom Trnavská 

cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 51 054 825, za cenu nájmu vo výške 1,00 € ročne na 

obdobie 10 rokov, 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 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

 

Uznesenie  č. 149/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

k o n š t a t u j e, 

že odpredaj pozemku v k. ú. Hurbanovo, parcela registra „C“ č. 3979/2 – zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 70 m2, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 35974672-386/2019 

zo dňa 24. 9. 2019 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Petra Kozmu, bytom 

Sládkovičova 2585/20, Hurbanovo a JUDr. Lucie Kozmovej, bytom Sládkovičova 2579/8, 

Hurbanovo, 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. 

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

Žiadaný pozemok hraničí s pozemkami, ktoré sú vo vlastníctve manželov Kozmových, ktorí 

využívajú tento pozemok a aj budú v budúcnosti využívať tento pozemok ako prístup 

k svojim pozemkom, a tento pozemok nie je pre Mesto Hurbanovo využiteľný pre iné účely. 

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

s c h v a ľ u j e 
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zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo odpredať nehnuteľnosť v k. ú. Hurbanovo, pozemok, 

parcela registra „C“ č. 3979/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 70 m2 zapísaný na 

LV č. 4187, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 35974672-386/2019 zo dňa 24. 9. 

2019 vyhotoveným spoločnosťou MHLGEO s.r.o., so sídlom Záhradnícka 16, 945 01 

Komárno,  do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Petra Kozmu, bytom 

Sládkovičova 2585/20, Hurbanovo a JUDr. Lucie Kozmovej, bytom Sládkovičova 2579/8, 

Hurbanovo 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: 630,00 €. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

 

Uznesenie  č. 150/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

k o n š t a t u j e, 

že odpredaj pozemku, parcely registra „C“ č. 1868/8 – ostatná plocha o výmere 19 m2, v k. 

ú. Hurbanovo, zapísaného na LV č. 2376 do vlastníctva žiadateľa spoločnosti 

Západoslovenská distribučná, a.s. za kúpnu cenu vo výške 15,00 €/m2 je prípad hodný 

osobitného zreteľa. 

o d ô v o d ň u j e  

prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne: 

Žiadateľ je stavebníkom stavby KO_Hurbanovo – ul. Západná, VNK, TS, NNK, na ktorej je 

osadená stavba transformačnej stanice, ktorá je nevyhnutná na jej prevádzku.   

s c h v a ľ u j e 

zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo odpredať pozemok, parcelu registra „C“ č. 1868/8 – 

ostatná plocha o výmere 19 m2 v k. ú. Hurbanovo, zapísaného na LV č. 2376 do vlastníctva 

spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, za 

kúpnu cenu vo výške 15,00 €/m2, t. j. kúpna cena spolu: 285,00 €.  

 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 8                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   1 

 

Počas hlasovania JUDr. Rusňák nebol prítomný. 
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Uznesenie  č. 151/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s ú h l a s í 

a) so zriadením vecných bremien v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.  

podľa geometrického plánu č. 34125361-212/2019 zo dňa 14. 8. 2019, za odplatu dohodnutú 

oboma zmluvnými stranami vo výške 5,- €/m2 výmery vecných bremien, t. j. spolu 11 875 €.  

 

Jedná sa o nasledovné nehnuteľnosti v k. ú. Hurbanovo: 
 

Parc. č.  Reg.  

LV 

č. Výmera  Druh pozemku Katastrálne Obec Okres 

  KN   v m2   územie     

1376 C 2376 4 347 Ostatná plocha  Hurbanovo Hurbanovo Komárno 

1434/1 E 4187 1 559 Orná pôda Hurbanovo Hurbanovo Komárno 

1377 C 2376 2 260 Zastavaná plocha a nádvorie Hurbanovo Hurbanovo Komárno 

1765/2 C 2376 9 161 Zastavaná plocha a nádvorie Hurbanovo Hurbanovo Komárno 

1765/1 C 2376 3 229 Zastavaná plocha a nádvorie Hurbanovo Hurbanovo Komárno 

1801/1 C 2376 1 223 Zastavaná plocha a nádvorie Hurbanovo Hurbanovo Komárno 

1746 C 2376 3 403 Ostatná plocha Hurbanovo Hurbanovo Komárno 

1868/1 C 2376 3 331 Ostatná plocha Hurbanovo Hurbanovo Komárno 

1815 C 2376 1 773 Zastavaná plocha a nádvorie Hurbanovo Hurbanovo Komárno 

2 113 C 2376 4 421 Zastavaná plocha a nádvorie Hurbanovo Hurbanovo Komárno 

 

b) s uzatvorením zmluvy o zriadení vecných bremien v prospech oprávneného 

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava k nehnuteľnostiam 

nachádzajúcim sa v k. ú. Hurbanovo v súlade s § 9, ods. 2, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v platnom znení.  

V prípade súhlasu žiadateľ pripraví Zmluvu o zriadení vecných bremien. 

        Vecné bremeno bude zriadené na neobmedzené obdobie, a to za jednorazovú odplatu vo 

výške 5,00 €/m2, t. j. celkom: 11 875,- € a bude v rozsahu cca 1 m + 1 m (t. j. šírka 2 m) do 

strán od kábla vedenia vysokého a nízkeho napätia (VN a NN) z dôvodu ochranného pásma. 

        Presný rozsah vecného bremena je stanovený geometrickým plánom č. 34125361-

212/2019 zo dňa  

14. 8. 2019. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                 9                                                                             

                                                                                                       proti              0                                   

RNDr.Hamranová                                                                          zdržal sa hlasovania   1 
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Uznesenie  č. 152/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

k o n š t a t u j e 

že prenájom nebytového priestoru v suteréne budovy CVČ Hurbanovo na adrese 

Novozámocká 10, Hurbanovo, ktorá sa nachádza na parcele registra „C“ č. 1243 – zastavaná 

plocha a nádvorie, v k. ú. Bohatá pre žiadateľa Pavla Zelenáka, bytom Dunajská 5, 947 03 

Hurbanovo - Bohatá je prípad hodný osobitného zreteľa. 

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

Žiadateľ už niekoľko rokov prevádzkuje posilňovňu v suteréne budovy CVČ Hurbanovo 

a má záujem tento priestor využívať aj naďalej. Posilňovňu by chcel pán Zelenák sprístupniť 

hlavne občanom mesta Hurbanovo. Posilňovňa by bola sprístupnená 5 dní v týždni  v 

poobedňajších hodinách, kedy by bola väčšia návštevnosť. Pán Zelenák svoju žiadosť 

odôvodňuje aj tým, že mládež treba viesť k športu.  

s c h v a ľ u j e  

zverejnenie svojho zámeru prenajať nebytový priestor v suteréne budovy CVČ Hurbanovo  

na adrese Novozámocká 10, Hurbanovo - Bohatá, ktorá sa nachádza na parcele registra „C“ 

č. 1243 – zastavaná plocha a nádvorie, v k. ú. Bohatá pre žiadateľa Pavla Zelenáka, bytom 

Dunajská 5, 947 03 Hurbanovo – Bohatá z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 

9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení na úradnej tabuli 

a webovej stránke Mesta Hurbanovo, a to najmenej 15 dní pred schvaľovaním tohto nájmu 

mestským zastupiteľstvom. Cena nájmu sa určuje vo výške 20,00 € mesačne. Nájomná 

zmluva bude uzatvorená na dobu 5 rokov. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                 8                                                                             

                                                                                                       proti              0                                   

Mgr.Pupák, Doležaj                                                                        zdržal sa hlasovania   2 

 

 

Uznesenie  č. 153/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s ú h l a s í 

s tým, aby nájomníčka Alžbeta Bernáthová KUSOVÝ TEXTIL – ÉMI, so sídlom Ľanová 5, 

940 01 Nové Zámky uzatvorila Zmluvu o nájme nebytových priestorov o výmere 62,68 m2 

v budove so súpisným číslom 55, ktorá sa nachádza na parcele registra „C“ č. 1544 – 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 710 m2, na adrese Komárňanská 111, Hurbanovo 

s nájomcom Tiborom Turancsíkom – Patrik, Mierová 31, 947 03 Hurbanovo – Bohatá,     
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IČO: 40177190 od 1. 11. 2019, za účelom otvorenia obchodných priestorov, ktoré bude 

nájomca využívať na prevádzkovanie predajne obkladov a dlažieb. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

Uznesenie  č. 154/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s ú h l a s í 

s bezplatným užívaním nebytových priestorov o rozlohe 54,64 m2 na prízemí budovy 

Mestského zdravotného strediska v Hurbanove, na adrese Komárňanská 104 s prihliadnutím 

na osobitný zreteľ verejnoprospešnej činnosti vrátane bezplatného poskytovania služieb 

spojených s nájmom (režijné náklady) pre Slovenský červený kríž, Miestny spolok 

Hurbanovo, a to od 1. 11. 2019 do 1. 11. 2024. 

 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 8                                                                             

Ševčík                                                                                                proti              1                                   

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

Počas hlasovania Bc. Tomaščin nebol prítomný. 

 

 

Uznesenie  č. 155/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

informatívnu správu ohľadom priebehu prípadu odkúpenia a zámeny pozemkov v k. ú. 

Bohatá – sídlisko Vinohrady so spoločnosťou PROSPECT, spol. s r. o. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

 

 

Uznesenie  č. 156/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

o d v o l á v a 

členov Komisie kultúry a historických pamiatok pri MZ v Hurbanove v zložení: 
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Jozef Doležaj 

Eduard Ševčík 

Mgr. Štefan Pupák 

m e n u j e 

členov Komisie kultúry a historických pamiatok pri MZ v Hurbanove v zložení: 

Bc. Zuzana Kozmová 

Bc. Milada Kajanová 

Norbert Kostoláni 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Mgr. Peter Závodský 

                                                                             primátor mesta 
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