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Výpisy uznesení MZ  zo 8. zasadnutia, konaného dňa 8. 11. 2019 

 

Uznesenie  č. 157/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

zámer na rekonštrukciu celej hlavnej budovy bývalého zdravotného strediska na 

Komárňanskej ul. č. 104, Hurbanovo a vyhlásenie verejných súťaží a prípravu štúdiu k 

investičnej akcii a podania žiadosti projektového zámeru.  

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

 

Uznesenie  č. 158/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

zámer na vybudovanie vegetačnej strechy na objekte bývalého zdravotného strediska, 

Komárňanská č. 104, Hurbanovo a vyhlásenie verejných súťaží a prípravu dokumentácie 

k investičnej akcii a podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

 

 

Uznesenie  č. 159/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

zámer na výstavbu zariadenia na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej 

energie s využitím na výrobu tepla - systém vykurovania pre objekty bývalého zdravotného 

strediska, ZŠ Nám. Konkolyho - Thege č. 2 a Zariadenia sociálnych služieb Smaragd a 

vyhlásenie verejných súťaží na prípravu projektovej dokumentácie k investičnej akcii 

a podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok. 
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Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                 8                                                                            

PaedDr.,Mgr. Hajníková, Ševčík                                                          proti              2                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

 

 

Uznesenie  č. 160/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

berie na vedomie 

ukončenie členstva PaedDr. Mariána Kluvanca v Komisii finančnej, správy majetku mesta 

a verejnej súťaže pri MZ Hurbanovo ku dňu 6. 11. 2019 

schvaľuje 

Mária Poništa, trvale bytom Hurbanovo, ul. Práce č. 30 za člena Komisie finančnej, správy 

majetku mesta a verejnej súťaže pri MZ Hurbanovo s účinnosťou od 11. 11. 2019. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

 

Uznesenie  č. 161/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

žiada 

primátora mesta zabezpečiť, aby pred každým vyhotovením projektového zámeru mestom 

Hurbanovo bol poslancom MZ tento návrh predložený na schválenie. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                 9                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

Zástupkyňa primátora, RNDr. Hamranová nehlasovala. 

 

 

 

 

Uznesenie  č. 162/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

žiada 

primátora mesta zabezpečiť, aby pred každým vyhotovením projektovej dokumentácie 

mestom Hurbanovo bola poslancom MZ táto predložená na schválenie. 

 

mailto:mesto.hurbanovo@hurbanovo.sk
http://www.hurbanovo.sk/


Mesto Hurbanovo 
ul. Komárňanská č. 91, 947 01 Hurbanovo 

 

    

Telefón: E-mail:      Internet:    IČO: 

035 / 3700222 mesto.hurbanovo@hurbanovo.sk      www.hurbanovo.sk    00 306 452 

    

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Mgr. Peter Závodský 

                                                                             primátor mesta 
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