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Výpisy uznesení MZ  z 9. zasadnutia, konaného dňa 5. 12. 2019 

 

Uznesenie  č. 163/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

p r i j í m a 

Dodatok č. 6 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 105 o určení výšky finančných 

prostriedkov na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta s účinnosťou od 1. januára 2020 podľa 

predloženého návrhu bez pripomienok. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                 8                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

Mgr.Tužinčin, Melich                                                                    zdržal sa hlasovania   2 

 

Uznesenie  č. 164/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

p r i j í m a 

Dodatok č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 106 o určení výšky finančných 

prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka školy alebo školského zariadenia  mimo 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta s účinnosťou od 1. januára 2020 podľa predloženého 

návrhu bez pripomienok. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                 9                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

PaedDr.,Mgr.Hajníková                                                                zdržal sa hlasovania   1 

 

Uznesenie  č. 165/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

p r i j í m a   

Všeobecne záväzného nariadenia - o určení názvov ulíc v meste Hurbanovo bez 

pripomienok. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 

PaedDr.Mgr.Hajníková, Bc.Tomaščin, Ševčík, Schvarcz, Mgr.Tužinčin,     za                                 7                                                                             
Melich, RNDr.Hamranová 

JUDr. Rusňák                                                                               proti              1                                    

Mgr.Pupák, Doležaj                                                                        zdržal sa hlasovania   2 
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Uznesenie  č. 166/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

p r i j í m a 

pripomienky k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta o dani z nehnuteľností nasledovne: 

                                                                                            

                                                           čl. 3 

                                  Daň z pozemkov – sadzby dane 

 
(1) Správca dane na území celého mesta Hurbanovo, okrem pozemkov 

uvedených v čl. 3 ods. (2) tohto nariadenia, určuje ročnú sadzbu dane z 

pozemkov pre jednotlivé druhy pozemkov vo výške: 
 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty 0,35 % 

b) záhrady 0,70 % 

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,70 % 

d) lesné pozemky, na ktorých  sú hospodárske lesy, rybníky s chovom 

rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 

0,35 % 

e) stavebné pozemky 0,532 % 

 

(2) Správca dane na území celého mesta Hurbanovo určuje na pozemky, 

na ktorých sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny zo slnečnej 

energie, transformačná stanica alebo   predajný stánok, ročnú sadzbu 

dane z  pozemkov  pre  jednotlivé  druhy pozemkov vo výške 1,25 %.                                                                            

                                                         

                                                    čl. 4 

                                      Daň zo stavieb - sadzby dane 

 
(1) Správca dane na území celého mesta Hurbanovo určuje ročnú sadzbu 

dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy stavby vo 

výške: 
 

a) 0,196 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre 

hlavnú stavbu, 

b) 0,420 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 

hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej 

pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 

c) 0,350 € za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu, 

d) 0,420 € za samostatne stojace garáže 

e) 0,420 € za stavby hromadných garáží 

f) 0,420 € za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou 
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g) 1,890 € za  priemyselné stavby,  stavby  slúžiace  energetike,  stavby  slúžiace 

stavebníctvu,  stavby  využívané  na  skladovanie  vlastnej  produkcie 

vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 

h) 1,960 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a 

administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou 

činnosťou, 

i) 0,910 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a)až h). 
 

(2) Správca dane  určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy 

stavieb príplatok za podlažie  0,054 € za každé ďalšie podlažie okrem 

prvého nadzemného podlažia.                                                                                                                       

                                                         

                                                               čl. 5 

Daň z bytov - sadzby dane 

 
(1) Správca dane na území celého mesta Hurbanovo určuje ročnú sadzbu 

dane z  bytov za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu vo výške: 
0,168 €. 

 
(2) Správca dane na území celého mesta Hurbanovo určuje ročnú sadzbu 

dane z bytov za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového 
priestoru nachádzajúceho sa v bytovom dome : 

 
a) 0,168 € za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú 

činnosť, 

b) 0,504 € za nebytové priestory, ktoré sa využívajú              na podnikanie a inú zárobkovú 

činnosť, 

c) 0,420 € za nebytové priestory slúžiace ako garáž. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                 9                                                                              

Ševčík                                                                                        proti              1                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

 

Uznesenie  č. 167/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

p r i j í m a   

Všeobecne záväzné nariadenia mesta o dani z nehnuteľností s prijatými pripomienkami. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                 9                                                                             

Ševčík                                                                                        proti              1                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
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Uznesenie  č. 168/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s c h v a ľ u j e 

zmeny k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady podľa predloženého návrhu s nasledovnými 

pripomienkami: 

1. V §3 ods. 1 písm. a) bod 1 sa slová „0,04277“  nahrádzajú slovami „0,03444“ 

2. V §3 ods. 1 písm. a) bod 2 sa slová „0,01363“  nahrádzajú slovami „0,00864“ 

3. V §3 ods. 1 písm. c) bod 1 sa slová „0,04277“  nahrádzajú slovami „0,03444; slová 

„15,40“ nahrádzajú slovami  „12,40“; slová „10,-„ nahrádzajú slovami „7,60“; slová 

„2,70“ nahrádzajú slovami „2,40“ 

4. V §3 ods. 1 písm. c) bod 2 sa slová „0,01363“  nahrádzajú slovami „0,00864; slová 

„15,-“ nahrádzajú slovami  „9,50“ 

5. V §3 ods. 1 písm. d) bod 1 sa slová „10,-“  nahrádzajú slovami „7,60; slová „2,70“ 

nahrádzajú slovami „2,40“ 

6. V §3 ods. 1 písm. d) bod 2 sa slová „15,-“  nahrádzajú slovami „9,50; 

7. V §3 ods. 2 písm. a) bod 1 sa slová „0,06849“  nahrádzajú slovami „0,03561;  

8. V §3 ods. 2 písm. a) bod 2 sa slová „0,006849“  nahrádzajú slovami „0,03561; slová 

„24,998“ nahrádzajú slovami  „12,997“; slová „25,00“ nahrádzajú slovami  „13,00“; 

9. V §3 ods. 2 písm. b) bod 1 sa slová „0,006849“  nahrádzajú slovami „0,03561;  

10. V §3 ods. 2 písm. b) bod 2 sa slová „25,00“ nahrádzajú slovami  „13,00“; 

11. V §5 ods. 2 písm. b) sa slová „2,70“  nahrádzajú slovami „2,40 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                 9                                                                             

Ševčík                                                                                        proti              1                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

 

Uznesenie  č. 169/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

prijíma  

Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 134 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady podľa predloženého návrhu s prijatými pripomienkami. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                 9                                                                             

Ševčík                                                                                        proti              1                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
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Uznesenie  č. 170/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

II. úpravu rozpočtu na rok  2019 Zariadenia pre seniorov - Smaragd, Sládkovičova 30, 

Hurbanovo, podľa predloženého návrhu. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

Uznesenie  č. 171/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

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

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

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

Uznesenie  č. 172/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

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

podľa predloženého návrhu. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                 9                                                                             

Ševčík                                                                                        proti              1                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

Uznesenie  č. 173/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

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

Hurbanovo na rok 2019 podľa predloženého návrhu. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                 9                                                                             

Ševčík                                                                                        proti              1                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
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Uznesenie  č. 174/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

III. 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 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

Uznesenie  č. 175/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje 

navýšenie príjmov na položke 310 o 1 000 € a súčasné navýšenie výdavkov na položke 630 

v podprograme 5.2. o 700 € a v podprograme 9.4., prvok 9.4.3. o 300 €.  

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

Uznesenie  č. 176/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje 

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

rozpočtovaných príjmov aj výdavkov po zapracovaní všetkých úprav je: 7 215 964 €. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

Uznesenie  č. 177/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

berie na vedomie  

správu z výsledku kontroly Mestskému zastupiteľstvu. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
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Uznesenie  č. 178/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

berie na vedomie   

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo na I. polrok 2020 

s doplnením o bod – Sanácia omietok a podláh v ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho s VJM, 

schvaľuje  

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo na I. polrok 2020 

s doplnením o bod – Sanácia omietok a podláh v ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho s VJM. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

Uznesenie  č. 179/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s ú h l a s í 

s ukončením členstva Mesta Hurbanovo v Združení miest a obcí Žitného ostrova (ZMOŽO) 

k termínu 31. decembra 2019, 

ž i a d a  

primátora mesta o vykonanie úkonov súvisiacich s ukončením členstva Mesta Hurbanovo  

v Združení miest a obcí Žitného ostrova (ZMOŽO). 
 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

 

Uznesenie  č. 180/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

súhlasí  

s realizáciou investičnej akcie – odstránenie havarijného stavu zatekajúcej strechy Domu 

kultúry Hurbanovo a vyčlenením finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 

40 063,78 €. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
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Uznesenie  č. 181/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

1/ predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci OPKŽP; Prioritná os 2; 

Investičná priorita 2.1; Špecifický cieľ 2.1.1, kód výzvy OPKZP-PO2-SC211-2018-40 za 

účelom realizácie projektu “Vodozádržné opatrenia v Meste Hurbanovo“, ktorého ciele sú v 

súlade s platným územným plánom mesta Hurbanovo a platným Programom hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja mesta Hurbanovo;  

2/ zabezpečenie realizácie projektu “Vodozádržné opatrenia v Meste Hurbanovo“ v súlade s 

podmienkami poskytnutia pomoci;  

3/ zabezpečenie  finančných  prostriedkov  na  spolufinancovanie  realizovaného   projektu  

“Vodozádržné opatrenia v Meste Hurbanovo“ v hodnote 5%, t.j. 10 199,80 Eur z celkových 

oprávnených výdavkov na projekt a to z vlastných finančných prostriedkov. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

 

Uznesenie  č. 182/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

r u š í  

uznesenia č. 134/2019 – MZ a 135/2019 – MZ. 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 9                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

Pán poslanec Bc. Tomaščin v čase hlasovania nebol prítomný. 

 

 

Uznesenie  č. 183/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s ú h l a s í 

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

„C“ č. 1868/8 – ostatná plocha o výmere 19 m2 do vlastníctva spoločnosti Západoslovenská 

distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, za kúpnu cenu 

vo výške 15,00 €/m2, t.j. celkom: 285,00 €, podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v platnom znení. Poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí 

nadobúdateľ. 
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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.   

 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 8                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

RNDr.Hamranová                                                                          zdržal sa hlasovania   1 

 

 

Uznesenie  č. 184/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s ú h l a s í 

s odpredajom pozemku v k. ú. Hurbanovo, zapísaného na LV č. 4187, a to novovytvorenú 

parcelu registra „C“ č. 3979/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 70 m2, ktorá bola 

vytvorená 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 9,00 €/m2, t.j. celkom: 630,00 €, podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti 

hradí nadobúdateľ, 

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. 

 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 9                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

Uznesenie  č. 185/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

k o n š t a t u j e 

že prenájom časti pozemku z parcely registra „C“ č. 2894 – záhrady o výmere 70 m2 v k. ú. 

Hurbanovo pre žiadateľa pána Róberta Karvaiho 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 nadobudol byt v bytovom dome, ktorý sa nachádza pri žiadanom pozemku. Z toho 

dôvodu má v záujme používať žiadaný pozemok ako záhradu pre vlastné účely. 

s c h v a ľ u j e  

zverejnenie svojho zámeru prenajať časť z pozemku, parcela registra „C“ č. 2894 – záhrady 

o výmere 70 m2 pre pána Róberta Karvaiho, bytom Jiráskova 3, 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 35,00 € 

ročne. 
 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 9                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

Uznesenie  č. 186/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

berie na vedomie 

ukončenie členstva Jozefa Doležaja v Komisii výstavby, územného plánovania 

a regionálneho rozvoja pri MZ Hurbanovo ku dňu 5.12.2019, 

schvaľuje 

PaedDr. Vieru Gouthovú, trvale bytom Hurbanovo, ul. Západná č. 6 za člena Komisie 

výstavby, územného plánovania a regionálneho rozvoja pri MZ Hurbanovo s účinnosťou od 

5.12.2019.  

 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 9                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

 

Uznesenie  č. 187/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

berie na vedomie 

ukončenie členstva Štefana Pupáka v Komisii finančnej, správy majetku mesta a verejnej 

súťaže pri MZ Hurbanovo ku dňu 5.12.2019 

schvaľuje 

Ing. Petra Vojteka, trvale bytom Hurbanovo, Mierová 33 za člena Komisie finančnej, 

správy majetku mesta a verejnej súťaže pri MZ Hurbanovo s účinnosťou od 5.12.2019.  
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Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 9                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

Uznesenie  č. 188/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

súhlasí 

v súlade s § 9, ods. 2, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 

s odkúpením nehnuteľností v k. ú. Hurbanovo, a to: 

- parcela registra „C“ č. 5035 – záhrada o výmere 4 483 m2 zapísaná na LV č. 5663 

- parcela registra „C“ č. 5171/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7 826 m2   

  zapísaná na LV č. 5663 

- parcela registra „C“ č. 5177 – ostatná plocha o výmere 4 277 m2 zapísaná na LV č. 5663 

do výlučného vlastníctva Mesta Hurbanovo za cenu dojednanú primátorom mesta. 

 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 

Doležaj, Mgr.Pupák, Mgr.Tužinčin, Melich, JUDr.Rusňák, Schvarcz               za                                 6                                                                             

Bc.Tomaščin, Ševčík                                                                        proti              2                                   

RNDr.Hamranová                                                                           zdržal sa hlasovania   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Mgr. Peter Závodský 

                                                                             primátor mesta 
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