
 

Zápisnica z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 

konaného dňa 17. 12. 2019 

- 1 - 

   

Z á p i s n i c a 

 

z  10.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,  

ktoré sa konalo dňa 17. 12. 2019 

 

Rokovanie  10.  zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v  Hurbanove otvoril        

Mgr. Peter Závodský, primátor  mesta za účasti 10 poslancov (prezenčná listina je 

prílohou tejto zápisnice).  

 

Neprítomný – ospravedlnený: Marián Botoš 

  

Ďalší prítomní: RNDr. Mária Hamranová, zástupkyňa primátora mesta 

                     Ing. Adriana Kasášová, prednostka MsÚ 

Ing. Margita Rechtorisová, vedúca ekonomického oddelenia MsÚ 

Ing. Edita Gogolová, hlavná účtovníčka ekonomického odd. MsÚ 

Ing. Zoltán Veres, referent správneho oddelenia MsÚ 

Arpád Daráž, náčelník MsP Hurbanovo 

Mgr. Nataša Ďurišová, riaditeľka ZŠ Nám. Konkolyho-Thege č. 2,   

Hurbanovo 

Mgr. László Deme, riaditeľ ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho – Feszty Árpád     

Alapiskola és Óvoda 

PaedDr. Juraj Svitek, riaditeľ Základnej umeleckej školy – Művészeti   

Alapiskola Hurbanovo 

Mgr. Renáta Šuláková, riaditeľka Zariadenia pre seniorov Smaragd   

Hurbanovo 

 

Primátor mesta Mgr. Peter Závodský predložil návrh programu rokovania.  

  1. Otvorenie, schválenie pracovných komisií a zapisovateľky 

  2. Interpelácia 

  3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 

  4. Prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta Hurbanovo pre spoločenské,   

      športové organizácie a cirkvi pôsobiace na území mesta na rok 2020 

  5. Návrh rozpočtu Mesta Hurbanovo a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na   

      roky 2020, 2021 a 2022 

  6. Návrh na vyradenie majetku z majetku Mesta Hurbanovo 

  7. Rôzne 

  7.1 Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva v Hurbanove na rok 2020 

  7.2 Projekt - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti 

  7.3 Dotácia z Environmentálneho fondu na rok 2020 

  8. Diskusia 

  9. Záver                                                                                          
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Bc. Tomaščin predložil poslanecký návrh na doplnenie programu rokovania mestského 

zastupiteľstva po bode č. 3 o materiál:  

- Opravená verzia návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta o dani z nehnuteľností 

RNDr. Hamranová predložila poslanecký návrh o rozšírení bodu rôzne o materiál:   

bod 7.4 – Návrh na poskytnutie dotácie pre Mesto Prešov na pomoc ľuďom zasiahnutým 

výbuchom plynu. 

Mgr. Pupák predložil poslanecký návrh o rozšírenie bodu rôzne o dva materiáli:   

bod 7.5 – doplnenie uznesenia č. 168/2019-MZ Všeobecne záväzného nariadenia mesta 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

bod 7.6 - Návrh zrušenia uznesenia č. 165/2019-MZ Všeobecne záväzného nariadenia  o 

určení názvov ulíc v meste Hurbanovo. 

 

Mgr. Závodský, primátor mesta poprosil poslancov o hlasovanie za pôvodný návrh 

programu rokovania: 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                        za                                 0                                                                             

             proti                      10 

             zdržal sa hlasovania   0 

Pôvodný návrh programu 10. zasadnutia mestského zastupiteľstva nebol schválený. 

 

Hlasovanie za program rokovania s rozšírením s poslaneckými návrhmi: 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 

                                                                                        za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

Program rokovania 10. zasadnutia mestského zastupiteľstva  konaného dňa 17. 12. 2019 

bol poslancami mestského zastupiteľstva schválený s navrhnutými zmenami. 

 

Mgr. Peter Závodský, primátor mesta predložil návrh na zloženie  pracovných  komisií 

a určil zapisovateľku a overovateľov zápisnice nasledovne: 

 

Návrhová komisia:                        Bc. Štefan  Tomaščin                                                                                                    

                                                                        RNDr. Mária  Hamranová                                                                                   

                                                                        František Schvarcz   

 

Mandátová komisia:      PaedDr., Mgr. Angelika  Hajníková 

                 Jozef Doležaj 

       JUDr. Miroslav Rusňák 

 

Zapisovateľka:                                  Silvia   Fejesová 
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Overovatelia:     Mgr. Ľuboš  Tužinčin 

       Eduard  Ševčík 

 

Navrhnuté zloženie pracovných komisií bolo poslancami mestského zastupiteľstva 

schválené. 

         

K bodu 2 -  I n t e r p e l á c i a 

        V rámci interpelácie sa Bc. Tomaščin pýtal na pravdivosť informácie o povolení 

výrubu stromov na Fialkovej ulici. 

Tlmočil sťažnosť obyvateľov ohľadom nezosynchronizovaného obrazu a hlasu vo 

vysielaní Hurbanovskej televízie, prosil osloviť dodávateľa služieb aby vykonal nápravu. 

Upozornil na chýbajúci priamy autobusový spoj o 7.00 hodine, smer do Nových Zámkov 

a na nahromadené čierne skládky na ulici Východnej.  

Dotazoval sa na uzavretie priestorov smetných nádob aj na iných miestach tak, ako to bolo 

vykonané na Sládkovičovej ulici.  

Mgr. Závodský, primátor mesta odpovedal, že interpeláciu ohľadom nekvalitného 

televízneho vysielania a priamy autobusový spoj do Nových Zámkov preverí. V ohradení 

priestorov smetných nádob sa bude pokračovať v roku 2020. 

Arpád Daráž, náčelník mestskej polície dodal, že na výrub stromov bolo vydané 

povolenie, prebiehal na farských pozemkoch. Čierne skládky sa monitorujú, budú osadené 

dve nové fotopasce v tejto lokalite. 

Poslanec Melich sa pýtal na štádium rekonštrukcie strechy Kultúrneho domu Hurbanovo.  

Mgr. Závodský, primátor mesta uviedol, že firma zaháji rekonštrukčné práce strechy  po 

zabezpečení materiálu. 

Mgr. Pupák žiadal uvádzať menovite hlasovanie poslancov na mestskom zastupiteľstve 

hneď po odhlasovaní uznesenia kvôli informovanosti občanov.  

Poďakoval sa za dosledovanie prác pri realizácií vodovodných prípojok na uliciach 

Hroznová a Hviezdoslavova Ing. Bahorecom a pani Mésárošovou. Navrhol zvážiť 

zabezpečenie osoby stáleho  dozoru z mestského úradu pri prácach väčšieho rozsahu, 

nakoľko bolo viacero sťažností zo strany občanov na samotný priebeh prác.  

Mgr. Závodský, primátor mesta uviedol, že informovať o hlasovaní poslancov je 

možné, za harmonogram a priebeh prác v rámci zmluvy o dielo zodpovedá stavebný 

dozor, dlhšie prestoje pracovníkov spôsobovala dodávka kameniva. 

Poslanec Schvarcz sa pýtal na možnú výmenu modrých žetónov, ktoré sa požívali v roku 

2019 za odvoz komunálneho odpadu a obyvatelia ich nevyužili.  

Mgr. Závodský, primátor mesta uviedol, že výmena starých žetónov za nové je umožnená 

v kancelárii Úseku služieb, Komárňanská 69. 

 

K bodu 3 

Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 

           Na 9. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, konaného dňa 5. decembra 

2019 boli prijaté uznesenia od čísla 163 do 188/2019 - MZ.  

Ukladaciu časť neobsahovalo ani  jedno uznesenie. 
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K bodu 4 

Poslanecký návrh Bc. Štefana Tomaščina na zmenu uznesenia č. 166/2019 – MZ z 9. 

zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, konaného dňa 5. 12. 2019 

        Na 9. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, konaného dňa 5. 12. 2019, 

bol predložený návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Hurbanovo 

o dani z nehnuteľnosti, v ktorom sa navrhovalo navýšenie jednotlivých kategórií  sadzieb 

daní o 70 % oproti sadzbám daní schválených v doteraz platnom VZN . 

Na základe rozpravy poslancov k predloženému návrhu,  poslanci mestského 

zastupiteľstva prejavili vôľu prijať VZN o dani z nehnuteľnosti s 30% - ným navýšením 

oproti sadzbám daní schváleným v súčasnosti platnom VZN , nesúhlasili s návrhom mesta  

o navýšenie sadzieb daní vo výške 70%.  

Pri písaní zápisnice zo zasadnutia mestského zastupiteľstva pri porovnaní 

s videonahrávkou zasadnutia bolo zistené, že návrh na schválenie pripomienok – zmien vo 

výške sadzieb jednotlivých kategórií daní som ako predseda návrhovej komisie nepredložil 

návrh  sadzieb daní podľa dohody poslancov vo výške 30 %, ale omylom som prečítal 

návrh na uznesenie, ktorý obsahoval navýšenie sadzieb daní o 40 %. V rozprave som 

uviedol, že mám pripravený návrh na 30% - né navýšenie sadzieb daní a pred prečítaním 

návrhu uznesenia som konštatoval, že predkladám návrh na 30% - né navýšenie sadzieb 

daní. Z uvedeného je zrejmé, že som prečítal návrh na 40% - né navýšenie sadzieb daní 

omylom. Poslanci hlasovaním tento návrh v zrejmom omyle odhlasovali.  

Na základe zrejmého omylu pri hlasovaní pri prijatí  uznesenia č. 166/2019 – MZ  Bc. 

Tomaščin navrhuje toto uznesenie zrušiť a opätovne schváliť návrh uznesenia na 

navýšenie sadzieb jednotlivých kategórií daní z nehnuteľnosti vo výške 30 % oproti 

sadzbám daní schválených v súčasnosti platnom VZN. 

         

Uznesenie  č. 189/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

a) s c h v a ľ u j e 

predložené zmeny návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hurbanovo č. 136 

o dani z nehnuteľností nasledovne: 
čl. 3 

Daň z pozemkov – sadzby dane 

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 0,33 % 

b) záhrady 0,65 % 

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,65 % 

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

rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 

0,33 % 

e) stavebné pozemky 0,49 % 

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 %. 
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čl. 4 

Daň zo stavieb - sadzby dane 

Správca dane na území celého mesta Hurbanovo určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý 

m2 zastavanej plochy stavby vo výške: 

a) 0,18 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre 

hlavnú stavbu, 

b) 0,39 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 

hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej 

produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 

c) 0,33 € za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu, 

d) 0,39 € za samostatne stojace garáže 

e) 0,39 € za stavby hromadných garáží 

f) 0,39 € za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou 

g) 1,75 € za  priemyselné stavby,  stavby  slúžiace  energetike,  stavby  slúžiace 

stavebníctvu,  stavby  využívané  na  skladovanie  vlastnej  produkcie vrátane 

stavieb na vlastnú administratívu, 

h) 1,82 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie 

a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou, 

i) 0,84 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h). 

 

Správca dane  určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie  0,05 € 

za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. 

čl. 5 

Daň z bytov - sadzby dane 

Správca dane na území celého mesta Hurbanovo určuje ročnú sadzbu dane z  bytov za každý aj začatý m2  

podlahovej plochy bytu vo výške: 0,16 €. 

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) 0,16 € za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú 

činnosť, 
b) 0,47 € za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú 

činnosť, c) 0,39 € za nebytové priestory slúžiace ako garáž. 

 

b) r u š í 

uznesenie č. 166/2019 MZ z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 

konaného dňa 5.12.2019 z dôvodu, že poslanci mestského zastupiteľstva boli pri 

predkladaní návrhu uznesenia uvedení do omylu nesprávne citovanou výškou sadzieb 

daní, ktorú schválili. 

 

 

 



 

Zápisnica z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 

konaného dňa 17. 12. 2019 

- 6 - 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

K bodu 5 

Prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta Hurbanovo pre 

spoločenské,  športové organizácie a cirkvi pôsobiace na území mesta na rok 2020 

Materiál predkladala Ing. Rechtorisová, vedúca ekonomického oddelenia MsÚ. Písomná 

správa tvorí prílohu zápisnice. 

        Platné VZN č. 129 upravuje podmienky a postup poskytovania dotácií z rozpočtu 

Mesta Hurbanovo. V súlade s uvedeným VZN mali možnosť právnické osoby, ktorých 

zriaďovateľom a zakladateľom nie je mesto, ako aj fyzické osoby – podnikatelia, požiadať 

o dotáciu z rozpočtu Mesta Hurbanovo na rok 2020 v termíne do 30.09.2019 na 

predpísanom tlačive. K problematike podávania žiadostí o dotáciu na rok 2020 bolo 

opätovne zverejnené usmernenie na webovej stránke mesta s kontaktnými údajmi 

zodpovedných osôb na MsÚ, pre prípad potreby ďalších informácií. Zákon č. 346/2018 Z. 

z. o registri mimovládnych neziskových organizácií, účinný od 1.1.2019 stanovuje ďalšiu 

podmienku poskytovania dotácií z rozpočtu obce. § 6 uvedeného zákona zakazuje 

poskytnúť verejné financie a majetok mimovládnej neziskovej organizácii, ktorá nemá v 

registri mimovládnych neziskových organizácií zapísané zákonom požadované údaje, a to 

nasledovné: názov a adresa, IČO, právna forma a novou podmienkou sú identifikačné 

údaje o fyzickej osobe, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu 

zapisovanej osoby, v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a adresa 

trvalého pobytu. Register občianskych združení je v procese tvorby, nové údaje sa 

postupne doplňujú.  

Register uvedie ministerstvo vnútra do prevádzky k 01.01.2021. Vyhľadávať v ňom je 

možné aj teraz. Organizácie, ktoré sa ešte nezaregistrovali, boli vyzvané, aby tak urobili čo 

najskôr. Požiadali sme o kópiu prihlasovacích dokladov. Únia žien Slovenska – Bohatá 

požiadala o výnimku vo forme možnosti vyplatiť dotáciu v hotovosti, nakoľko náklady na 

vedenie bankového účtu sú pre tak malú organizáciu významné. V určenom termíne a 

forme, bolo Mestu Hurbanovo doručených 22 žiadostí o dotáciu na rok 2020, v štyroch 

oblastiach činnosti: šport, kultúra, cirkvi a iná oblasť, v sumárnej hodnote 109 825,00 

EUR, vrátane dotácií na prevádzkové náklady, o ktoré požiadalo 7 subjektov v celkovej 

hodnote 37 890,00 EUR. Doporučenia účelu použitia a výšky dotácií jednotlivým 

žiadateľom predkladá vo svojom návrhu na schválenie mestskému zastupiteľstvu Komisia 

športu a spolupráce s mládežou ako aj Komisia kultúry a historických pamiatok. Upravený 

návrh Komisie športu a spolupráce s mládežou a Komisie kultúry a historických pamiatok 

na poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Hurbanovo v roku 2020 predstavuje 72 662,00 

EUR, z čoho dotácie na prevádzkové náklady činia spolu 31 890,00 EUR. 

Bc. Tomaščin, predseda Komisie športu a spolupráce s mládežou pri Mestskom 

zastupiteľstve v Hurbanove vyjadril k posudzovaným žiadostiam stanovisko a  predložil 

návrh na priznanie dotácie pre nižšie uvedených žiadateľov: 

1. Vzpieračský oddiel TJ Strojár – komisia doporučuje priznať dotáciu na súťaže a iné 
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výdavky na činnosť vo výške 500 €  

2. Vzpieračský oddiel TJ Strojár – komisia doporučuje priznať dotáciu na prevádzkové 

náklady vo výške 900 €  

3. Klub športového karate - komisia doporučuje priznať dotáciu na akciu 1. až 5. kolo 

pohára Federácie po 100 € na akciu, dotáciu na akciu Hurbanovo Open 400 €, dotáciu na 

akciu Slovakia Open 400 €, spolu vo výške 1.300 €  

4. Klub silového trojboja - komisia doporučuje priznať dotáciu na organizáciu M SR 

juniorov 1.300 €, spolu vo výške 1.300 €  

5. OZ Priatelia koní a westernu - komisia doporučuje priznať dotáciu na Hurbanovský beh 

šampiónov 2019 vo výške 500 € na 16. ročník westernových pretekov vo výške 1.000 €, 

spolu vo výške 1.500 €  

6. LZ Zlatý jeleň Hurbanovo - komisia doporučuje priznať dotáciu na projekt Detská 

lukostreľba 975 € a na akciu Majstrovstvá sveta HDH-IAA 750 €, spolu vo výške 1.725 € 

7. LZ Zlatý jeleň Hurbanovo - komisia doporučuje priznať dotáciu na prevádzkové 

náklady vo výške 730 €  

8. OZ Dance 4 You – komisia doporučuje priznať dotáciu na akciu Tanec pre vaše oko vo 

výške 925 € 

9. ŠK Fit-kid ping pong klub Hurbanovo – komisia doporučuje priznať dotáciu na 

doplnenie MTZ vo výške 900 €, na turnaj máj 110 € a turnaj december 110 €, spolu vo 

výške 1.120 €  

10. MŠK Hurbanovo - komisia doporučuje priznať dotáciu na výkon činnosti 

mládežníckych a žiackych družstiev vo výške 14.000 €  

11. MŠK Hurbanovo - komisia doporučuje priznať dotáciu na výkon činnosti mužstva 

dospelých vo výške 10.000 €  

12. MŠK Hurbanovo - komisia doporučuje priznať dotáciu prevádzkové náklady vo výške 

27.000 €. 

Poslanec Ševčík pripomienkoval navrhnutú dotáciu pre Mestský športový klub 

Hurbanovo. Podľa neho  navrhnutá suma je príliš vysoká oproti ostatným organizáciám.  

Mgr. Pupák uviedol, že mesto by malo zvýšiť príspevky tým aktívnym obyvateľom, ktorí 

sú aktívni a nápomocní v občianskych združeniach. Na porovnanie ohľadom prerozdelenia 

finančných prostriedkov poukázal na Mesto Kolárovo. 

Poslanec Doležaj žiadal do budúcna uviesť do tabuľky o prerozdelení počet aktívnych 

členov v jednotlivých organizáciách a uviesť ich nárast resp. pokles, nakoľko to súvisí s 

merateľným ukazovateľom. 

Poslanec Schvarcz navrhol od organizácie Vzpieračský oddiel Strojár Hurbanovo ubrať 

400 € a schváliť ich Slovenskému rybárskemu zväzu Hurbanovo. 

Poslanec Melich informoval o zasadnutí Komisie kultúry a historických pamiatok pri 

Mestskom zastupiteľstve v Hurbanove. Zápisnica z komisie je priložená k materiálom MZ. 

PaedDr., Mgr. Hajníková pochválila Lukostrelecké združenie Zlatý jeleň Hurbanovo, 

nakoľko reprezentujú mesto na lokálnej a celoslovenskej úrovni, uviedla že podpora im 

právom patrí.  

Pripomienkovala pridelenú dotáciu pre Občianske združenie Veselá Labka Hurbanovo, 

ktoré žiadalo 2 000 € a navrhnutá dotácia je vo výške 450 €.  
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Vyzdvihla náročnú prácu MVDr. Ostružlíka v meste.  

Ďalej sa informovala o spôsobe prerozdelenia dotácie pre cirkvi. 

Vysvetlenie dostala od predsedu Komisie kultúry a historických pamiatok pri Mestskom 

zastupiteľstve v Hurbanove.  

Mgr. Pupák pripomienkoval prerokovanie materiálu o prerozdelení dotácie pred 

samotným rozpočtom mesta. 

Mgr. Závodský, primátor mesta odpovedal, že po pozmeňujúcom návrhu poslancov 

o zvýšení, resp. znížení dotácie pre organizácie by sa mohla zapracovať zmena do návrhu 

rozpočtu mesta. 

Poslanec Schvarcz sa pýtal na možnosť, či by do budúcna nemohla  prerozdelenia dotácie 

pre organizácie OZ Veselá Labka Hurbanovo, Slovenský rybársky zväz Hurbanovo 

a Poľovnícke združenie Zelený Háj navrhovať Komisia životného prostredia, ochrany 

prírody, prírodných hodnôt a zdrojov pri Mestskom zastupiteľstve v Hurbanove. 

Mgr. Tužinčin prosil zvýšenie finančných prostriedkov pre šport, nakoľko je 

poddimenzovaný.  

Poslanec Doležaj prosil začleniť dotácie podľa oblastí pod jednu kolónku, nakoľko 

s kategorizáciou a prehľadnosťou viacerí neboli stotožnení. 

Bc. Tomaščin predložil pozmeňujúci návrh poslanca Schvarcza nasledovne:  

Poslanec mestského zastupiteľstva žiada presun prostriedkov dotácie pre Vzpieračský 

oddiel Strojár Hurbanovo vo výške 400 € do oblasti iná činnosť pre Slovenský rybársky 

zväz Hurbanovo, t. j. navýšiť pôvodnú dotáciu 850 € o 400 €, celkom 1 250 €. 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 

Schvarcz, Doležaj, Mgr.Pupák, Melich, JUDr.Rusňák, Ševčík, RNDr.Hamranová   za                                 7                                                                             

Bc.Tomaščin                                                                                proti              1                                   

PaedDr.,Mgr.Hajníková, Mgr.Tužinčin                                                  zdržal sa hlasovania   2 

 

Poslanec Doležaj informoval o výsledku zasadnutia Komisie finančnej, správy majetku 

mesta a verejnej súťaže pri MZ v Hurbanove ohľadom poskytovania dotácií z rozpočtu 

mesta. Uviedol, že podľa §6 ods. 1 písm. a) zákona 346/2018 Z.z. subjekt verejnej správy 

nesmie poskytnúť verejné prostriedky organizácie, ktorá nemá v registri mimovládnych 

neziskových organizácií uvedené požadované údaje v rozsahu podľa §3, ods. 1, písm. a), 

b), c) a f).  

Dotazoval sa, či vedenie mesta je presvedčené o tom, že poskytnuté dotácie verejným 

subjektom sú v súlade so spomínaným zákonom. 

Ing. Rechtorisová odpovedala, že mesto dovtedy nepodpíše zmluvu s organizáciou, kým 

organizácia nie je zaevidovaná, resp. neposkytne mestu doklad o zaregistrovaní. Ďalej 

uviedla, že organizácie boli vyzvané na dodanie dôležitých dokumentov.  

Ing. Cserge dodal, že poskytnuté dotácie z rozpočtu mesta nie sú nárokovateľné a pri 

podpisovaní zmlúv o poskytnutí dotácie bude mesto postupovať prísne podľa VZN a 

zákona. 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  
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prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta Hurbanovo pre športové, 

spoločenské organizácie mesta a cirkvi na rok 2020 podľa návrhu Komisie športu a 

spolupráce s mládežou pri MZ v Hurbanove a Komisie kultúry a historických pamiatok pri 

MZ v Hurbanove:  

Prerozdelenie dotácií pre športové, spoločenské organizácie mesta a cirkvi na rok 2020 sa 

schvaľuje nasledovne:   
 

Názov organizácie                                              Dotácia celkom EUR  

MŠK Hurbanovo                                                         51 000,00  

Vzpieračský oddiel Strojár Hurbanovo                         1 000,00  

Klub športového karate                                                 1 300,00  

Klub vzpierania a silového trojboja                              1 300,00 

OZ priatelia koní a westernu Hurbanovo - Bohatá       1 500,00  

Lukostrelecké združenie Zlatý jeleň Hurbanovo          2 455,00  

DANCE 4 YOU                                                               925,00  

Športový klub Fit-Kid ping pong klub Hurbanovo       1 120,00  

Spolu oblasť športu                                                   60 600,00  

 

ZO CSEMADOK v Hurbanove                                    1 690,00  

Family Dance Centrum                                                    500,00  

Únia žien Slovenska – Bohatá                                         640,00  

OZ ARTCENTRUM                                                       500,00  

OZ DÚHÁČIK                                                             1 530,00  

Spolu oblasť kultúry                                                   4 860,00   

 

OZ  Veselá Labka                                                            450,00  

Slovenský rybársky zväz - MO Hurbanovo                  1 250,00  

Poľovnícke združenie Bohatá                                          200,00  

Poľovnícke združenie Zelený Háj                                   800,00  

OZ Prosocia                                                                      100,00  

Dobrovoľný hasičský zbor                                            1 452,00 

Spolu iná oblasť / činnosť                                           4 252,00  

 

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Hurbanovo                1 000,00  

Reformovaná kresťanská cirkev-farský úrad Hurb.         800,00  

Bratská jednota baptistov - DEPO klub                        1 150,00  

Spolu cirkvi                                                                  2 950,00  

 

Celkom dotácie z rozpočtu mesta na rok 2020       72 662,00 

 

Konkrétny účel použitia priznanej dotácie a jeho finančné krytie sa stanoví v súlade s 

návrhom Komisie športu a spolupráce s mládežou pri MZ v Hurbanove  a  Komisie 

kultúry a historických pamiatok pri MZ v Hurbanove. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 

Bc.Tomaščin, RNDr.Hamranová, Schvarcz                                              za                                 3                                                                             

PaedDr.,Mgr.Hajníková, Ševčík,                                                                    proti              2                                    

Mgr.Pupák, Doležaj, Mgr.Tužinčin, Melich                                               zdržal sa hlasovania   4 
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Počas hlasovania JUDr. Rusňák nebol prítomný. 

Tento návrh uznesenia poslancami MsZ nebol prijatý. 

 

K bodu 6 

Návrh rozpočtu Mesta Hurbanovo a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

na roky 2020, 2021 a 2022 

Materiál predkladala Ing. Gogolová, hlavná účtovníčka MsÚ. Písomná správa tvorí 

prílohu zápisnice. 

Rozpočet mesta na roky 2020, 2021 a 2022 bol v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 

369/1990 Zb. O obecnom zriadení zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 

dňa 25. 11. 2019. K rozpočtu bola doručená jedna pripomienka, ktorej vyhodnotenie je 

v priložených materiáloch. 

Návrh rozpočtu bol vypracovaný v zmysle platných právnych predpisov, na základe 

skutočností známych v čase jeho tvorby, resp. predpokladaných hodnôt, pričom sa brali do 

úvahy skutočné hodnoty za rok 2018 a 2019, ako aj zákonné zmeny platné od 1. 1. 2020.  

Najvýznamnejšiu zmenu predstavuje skutočnosť, že na základe vyjadrenia MF SR v roku 

2020 príjmy z dane z príjmov fyzických osôb by nemali poklesnúť, avšak ich rast bude 

významne znížený vplyvom novely zákona č. 595/2003 o dani z príjmov (zvýšenie 

nezdaniteľnej časti mzdy), čo negatívne ovplyvní výšku očakávaných rozpočtových 

príjmov v nasledujúcich rokoch. Doterajší medziročný nárast príjmov z podielových daní 

je preto potrebné nahradiť z iných zdrojov, resp. vyrovnanosť rozpočtu docieliť znížením 

niektorých výdavkových položiek.   
Do predloženého návrhu sú zapracované navýšenia vlastných príjmov mesta v oblasti 
odpadového hospodárstva, ako aj navýšenie dane z nehnuteľností v súlade s platnými 
všeobecne záväznými nariadeniami mesta. Miera navýšenia daní a poplatku je stanovená 
na úrovni 30 percent oproti roku 2019, čo však nepostačuje na krytie všetkých bežných 
výdavkov mesta na úrovni minulých rokov.    

V dôsledku týchto skutočností bolo potrebné pristúpiť aj k zníženiu jednotlivých 
výdavkových položiek. Predovšetkým v oblasti kultúry, mestskej polícii a verejnej správy 
sa znížil rozpočet na minimálnu úroveň.  

Výdavky investičného charakteru sú vyčlenené na financovanie dvoch projektov 
zameraných na technické vybavenie základných škôl,  ďalej na projektové dokumentácie, 
na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, na budovanie optickej siete mesta a na 
spolufinancovanie ďalších úspešných projektov. Výdavky na spolufinancovanie projektov 
a vypracovanie projektových dokumentácií sa navrhujú financovať z rezervného fondu 
mesta. O ďalších možnostiach použitia rezervného fondu na investičný rozvoj sa bude 
rozhodovať v rámci  prerokovávania záverečného účtu mesta. 

 Predložený návrh rozpočtu je vyrovnaný, celkové príjmy aj výdavky sú na úrovni 
7 222 588 €. Súčasťou programu mesta sú aj merateľné ukazovatele, ktoré predstavujú 
samostatný materiál v prílohe. 

 

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Mesta Hurbanovo na rok 2020 

a k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2021 a 2022 

        Návrh rozpočtu na rok 2020 a ďalšie rozpočtové roky 2021 a 2022 je spracovaný v 
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súlade s  príslušnými  všeobecne  záväznými  právnymi  predpismi,  zákonom  č. 523/2004  

Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v z. n. p. a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.  

Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení 

výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov. Odporúčam zabezpečiť finančnú disciplínu zo strany všetkých 

subjektov zapojených do rozpočtového procesu mesta.  

Udržanie rozpočtovej rovnováhy je potrebné z dôvodu, aby bola zabezpečená vyrovnanosť 

rozpočtu a tým zabezpečené rozpočtom plánované financovanie všetkých samosprávnych 

činností. Návrh rozpočtu bol zverejnený v meste obvyklým spôsobom (úradná tabula, 

webovom sídle ) v zákonom stanovenej lehote, t. j. min. 15 dní pred jeho schválením v 

mestskom zastupiteľstve v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov.  

 

Ing. Cserge konštatoval, že spracovaný návrh rozpočtu mesta Hurbanovo na rok 2020 a 

ďalšie rozpočtované roky 2021 a 2022 poskytuje poslaneckému zboru mestského 

zastupiteľstva základné údaje a informácie pre kvalifikované rozhodovanie.  

Na základe uvedených skutočností predložený návrh rozpočtu mesta Hurbanovo na rok 

2020 hlavný kontrolór mesta odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Hurbanove schváliť a 

návrh rozpočtu na roky 2021 a 2022 zobrať na vedomie. 

 

Arpád Daráž, náčelník mestskej polície sa pýtal na dôvod zníženia rozpočtu mestskej 

polície o 16 tisíc €.  

PaedDr., Mgr. Hajníková vyjadrila nesúhlas zníženia rozpočtu mestskej polície, žiadala 

pomoc od mesta pri lepšom vykonávaní svojich činností.  

Poslanec Doležaj citoval stanovisko Komisie finančnej, správy majetku mesta a verejnej 

súťaže pri MZ v Hurbanove  nasledovne: Komisia nedoporučuje schváliť predložený 

návrh rozpočtu Mesta Hurbanovo na roky 2020, 2021 a 2022 s odôvodnením. Komisia 

preskúmala zákon z predloženého návrhu rozpočtu so všeobecnými právnymi predpismi 

zákonom č. 523/2004 Z.z. a zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách. Ďalej 

komisia preskúmala zverejnenie návrhu rozpočtu na webovej stránke mesta. Podľa 

Komisie finančnej, správy majetku mesta a verejnej súťaže pri MZ v Hurbanove nebol 

dodržaný zákon č. 369/1990 Z.z. § 6 ods. 6 o pripomienkovanom konaní, nakoľko nebol 

dodržaný legislatívny proces schvaľovania v pripomienkovanom konaní. Ďalej nebola 

zriadená rozpočtová komisia podľa zákona 583/2004 Z.z. 

Komisia žiadala o vypracovanie materiálu mesta Zásady nakladania s financiami mesta 

Hurbanovo a o vypracovanie návrhu rozpočtu mesta podľa zákona Ministerstva financií 

SR č. 583/2004 Z.z. podrobne s jasným popisom jednotlivých rozpočtových kapitol 

a uvedených metodických pokynov. Ďalej komisia odporúča vytvoriť rozpočtovú komisiu 

zriadenú na tvorbu návrhu rozpočtu mesta podľa zákona č. 583/2004 Z.z.  

Poslanec Doležaj uviedol, že ostatné detaily budú uvedené v zápisnici Komisie finančnej, 

správy majetku mesta a verejnej súťaže. 



 

Zápisnica z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 

konaného dňa 17. 12. 2019 

- 12 - 

Mgr. Závodský, primátor mesta odpovedal, že návrh rozpočtu mesta bol 15 dní 

zverejnený na úradnej tabuli mesta aj lehota na pripomienkovanie bola dodržaná. 

Z uvedeného dôvodu pán primátor nevidí dôvod na porušenie zákona. Ohľadne zriadenia 

komisie na vyhodnocovanie pripomienok dodal, že nakoľko komisia nebola zriadená, 

pripomienky vyhodnocovali vedúci zamestnanci mestského úradu. 

Poslanec Doležaj apeloval na neupravený rozpočet a na neakceptovanie návrhov od 

poslancov. Prosil o jasné pomenovanie a definovanie položiek bez skratky. 

Poslanec Melich pripomienkoval návrh rozpočtu mesta a  doporučil usmerniť vedúcich 

zamestnancov mestského úradu, aby mesto správne vedelo nastaviť návrh rozpočtu. 

Mgr. Tužinčin sa informoval o výške finančnej čiastky vyčlenenej na investície mesta, 

s ktorou môžu poslanci disponovať.  

Podľa PaedDr., Mgr. Hajníkovej by bolo dobré návrh rozpočtu schváliť a žiadala do 

budúcna postupne opravovať chyby o ktorých prebehla diskusia. Bc. Tomaščin a poslanec 

Ševčík súhlasili s pani poslankyňou. 

Mgr. Pupák poukázal na detailnejšie rozpracovanie návrhu rozpočtu iných miest. 

Uviedol, že pripravený návrh rozpočtu Mesta Hurbanovo je netransparentný 

a neschváliteľný.  

Mgr. Závodský a Ing. Gogolová sa vyjadrili k návrhu rozpočtu mesta. 

Poslanec Doležaj sa pýtal na ďalšie plánované opatrenia mesta v rámci optimalizácie 

a získania zdrojov.  

  

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  

schvaľuje  

a) rozpočet mesta na rok 2020 zostavený na úrovni hlavných kategórií ekonomickej 

klasifikácie podľa predloženého návrhu v súlade s jeho vnútorným členením na:  

- bežné príjmy vo výške: 6 967 018 €,  

- kapitálové príjmy vo výške: 224 985 €,  

- príjmové finančné operácie vo výške: 30 585 €,  

- bežné výdavky vo výške: 6 770 907 €,  

- kapitálové výdavky vo výške:  242 950 €,  

- výdavkové finančné operácie vo výške: 208 731 €,  

b) rozpočet výdavkov podľa programu mesta v súlade s predloženým návrhom.  

berie na vedomie  

rozpočet mesta Hurbanovo na roky 2021 a 2022 podľa predloženého návrhu. 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 

Bc.Tomaščin, RNDr.Hamranová, PaedDr.,Mgr.Hajníková                             za                                 3                                                                             

Ševčík, Mgr.Tužinčin, Melich, Doležaj, Mgr.Pupák                                               proti              5                                    

JUDr.Rusňák, Schvarcz                                                                     zdržal sa hlasovania   2 

Tento návrh uznesenia poslancami MsZ nebol prijatý. 

Z dôvodu, že rozpočet mesta Hurbanovo na roky 2020, 2021 a 2022 poslancami MZ 

nebol prijatý, neprerokovávali sa návrhy organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta. 
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K bodu 7 

Návrh na vyradenie majetku z majetku Mesta Hurbanovo 

Materiál predkladala Ing. Rechtorisová, vedúca ekonomického oddelenia MsÚ. Písomná 

správa tvorí prílohu zápisnice. 

        Predložený návrh je spracovaný na základe návrhov jednotlivých dielčich 

inventarizačných komisií a ich obsah je k nahliadnutiu na mestskom úrade (majetok je 

uvádzaný v nadobúdacej hodnote). Uvedený majetok je fyzicky alebo morálne zastaralý, 

nedá sa ďalej používať alebo je neopraviteľný, resp. oprava je nerentabilná.  

Dátum vyradenia: 31.12.2019 

 

Mgr. Tužinčin dotazoval pohľadávky navrhnuté na odpis z roku 2019. 

Poslanec Doležaj sa informoval o služobných psoch Mestskej polície Hurbanovo. 

Mgr. Pupák sa pýtal na aktualizovanie zoznamov miestností mestského úradu. 

 

Uznesenie  č. 190/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s ú h l a s í  

1. s vyradením majetku podľa predloženého návrhu,  

2. s odpredajom použiteľného majetku minimálne za  cenu 10 %  z nadobúdacej hodnoty, 

3. s likvidáciou neupotrebiteľného a nepredajného majetku,  

4. s odpísaním pohľadávok  v súlade s predloženým návrhom. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

K bodu 8 – R ô z n e 

8.1 Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove na rok 2020 

Materiál predkladal Mgr. Závodský, primátor mesta. Písomná správa tvorí prílohu 

zápisnice. 

1. zasadnutie MZ - dňa 6. 2. 2020  

2. zasadnutie MZ - dňa 26.3. 2020  

3. zasadnutie MZ - dňa 14.5. 2020  

Slávnostná akadémia pri príležitosti Hurbanovských kultúrnych dní 12.6.2020  

4. zasadnutie MZ - dňa 25.6. 2020  

5. zasadnutie MZ – dňa 10.9. 2020  

6. zasadnutie MZ - dňa 22. 10. 2020  

7. zasadnutie MZ – dňa 3.12.2020 a rezerva 17.12.2020.  

V prípade potreby je možné zvolať neplánované zasadnutie na návrh primátora mesta Mgr. 

Petra Závodského alebo poslancov mestského zastupiteľstva. Termíny plánovaných 

zasadnutí sú len orientačné, v prípade nepredvídaných udalostí je možné termín zasadnutia 

posunúť podľa potreby. 
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Uznesenie  č. 191/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

berie na vedomie  

Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove na rok 2020 podľa predloženého 

návrhu. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                 9                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

Mgr.Pupák                                                                                  zdržal sa hlasovania   1 

 

8.2 Projekt - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti 

Materiál predkladal Mgr. Hulko, vedúci oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ. Písomná 

správa tvorí prílohu zápisnice. 

        Ministerstvo Zdravotníctva SR v rámci Integrovaného regionálneho operačného 

programu vyhlásilo Výzvu na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie 

primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej 

starostlivosti Kód výzvy: IROP-PO2-SC212-PZ-2019-13 Prioritná os: 2 Ľahší prístup k 

efektívnym a kvalitnejším verejným službám Špecifický cieľ: 2.1.2 Modernizovať 

zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti.  

Typ výzvy: uzavretá. Dátum vyhlásenia: 24. októbra 2019. Dátum uzavretia: 31. decembra 

2019. Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 158/2009 - MZ schválilo zámer na 

rekonštrukciu bývalého zdravotného strediska a vyhlásenie verejných súťaží a prípravu 

štúdiu k investičnej akcii a podania žiadosti projektového zámeru. Medzi povinné prílohy 

k predloženiu projektového zámeru je potrebné prijať ešte navrhované uznesenie. 

 

Bližšie informácie o realizácii projektu a o službách zdravotnej starostlivosti podala 

zástupkyňa primátora, RNDr. Hamranová. 

O 20.00 hod. sa poslanec Melich ospravedlnil a z osobných dôvodov odišiel 

zo zasadnutia MZ. 

Uznesenie  č. 192/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

v rámci výzvy na predkladanie projektových zámerov IROP-PO2-SC212-PZ-2019-13:  

a) Predloženie projektového zámeru za účelom realizácie projektu „CIZS Hurbanovo“ v   

    objekte zdravotného strediska na ul. Komárňanská č. 104, Hurbanovo,  

b) Poskytované služby v Centre integrovanej zdravotnej starostlivosti:  

    - Všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť pre dospelých  

    - Všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť pre deti a dorast  

    - Špecializovaná gynekologická ambulantná zdravotná starostlivosť  

    - Špecializovaná zubno - lekárska ambulantná starostlivosť  

    - Špecializovaná chirurgická ambulantná starostlivosť  

    - Špecializovaná rádiodiagnostická ambulancia 

    - Špecializovaná ambulancia - ortopédia  
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      Iné služby s poskytovaním sociálne – zdravotné poradenstvo, ADOS  

c) Zabezpečenie finančných prostriedkov zo strany žiadateľa na spolufinancovanie   

    realizovaného projektu vo výške 5 % z oprávnených výdavkov max. 45 tis. €,  

d) Formu zabezpečenia partnerstva v Centre integrovanej zdravotnej starostlivosti  

    prostredníctvom  Zmlúv o partnerstve. 

 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 9                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

8.3 Zariadenie pre seniorov Smaragd 

Materiál predkladal Mgr. Hulko, vedúci oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ. Písomná 

správa tvorí prílohu zápisnice. 

        Environmentálny fond zverejnil výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie 

podpory formou dotácie v rámci III. Rozšírenia špecifikácie činností podpory na rok 2020 

pre L. Oblasť zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane 

zatepľovania, kde žiadosť je možné podať v termíne do 31.12.2019, s maximálnou výškou 

dotácie vo výške 200.000 €, pri dodržaní minimálneho 5 % spolufinancovania 

oprávnených výdavkov zo strany mesta. Pôvodným zámerom bolo podanie žiadosti o 

poskytnutie podpory na zateplenie budovy bývalého mestského zdravotného strediska. Ku 

dňu podania je potrebné mať vypracovanú projektovú dokumentáciu spolu s platným 

stavebným povolením, kde projektová dokumentácia nie je vyhotovená a kde najmä 

stavebné povolenie, nie je reálne zabezpečiť k danému termínu podania. Projektovú 

dokumentáciu a vydané stavebné povolenie máme na výmenu okien Zariadenia pre 

seniorov Smaragd. Tieto okná sú už v dezolátnom stave a výrazne znižujú kvalitu života 

seniorov žijúcich v tomto zariadení. Z toho dôvodu je potrebná realizácia ich výmeny a 

preto je pre mesto výhodné požiadať o poskytnutie podpory formou dotácie 

Environmentálny fond. 

 

Uznesenie  č. 193/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

v rámci výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci III. 

Rozšírenia špecifikácie činností podpory na rok 2020 pre L. Oblasť zvyšovania 

energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania  

a) Predloženie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na realizáciu výmeny 

vstupných a okenných otvorov,  

b) zabezpečenie finančných prostriedkov zo strany žiadateľa na spolufinancovanie 

realizovaného projektu vo výške 5 % z oprávnených výdavkov max. 10 000 €,  

c) vyhlásenie verejných súťaží k investičnej akcii. 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 9                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
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8.4 Poslanecký návrh  - RNDr. Mária Hamranová, zástupkyňa primátora mesta 

Hurbanovo - Návrh na poskytnutie dotácie pre Mesto Prešov na pomoc ľuďom 

zasiahnutým výbuchom plynu na Mukačevskej ulici 

Dňa 6. decembra 2019 došlo v meste Prešov k výbuchu plynu v bytovom dome na 

Mukačevskej ulici. Táto udalosť si vyžiadala sedem obetí na životoch, doteraz je jedna 

osoba nezvestná. Mesto Prešov  zverejnilo oficiálny účet mesta, ktorý  bol zverejnený 

výhradne za účelom pomoci ľuďom dotknutých touto tragédiou. V zmysle vyhlásenia 

predstaviteľov mesta Prešov budú všetky vyzbierané finančné prostriedky z oficiálneho 

účtu Mesta Prešov  do posledného centu vyplatené ľuďom, ktorých sa toto nešťastie 

priamo týka. 

Z dôvodu pomoci obyvateľom, ktorí boli touto tragédiou postihnutí sa mnohé 

fyzické, právnické osoby a samosprávy miest a obcí rozhodli Mestu Prešov prispieť 

finančnou čiastkou podľa svojich možností na zverejnený účet. 

Vedenie Mesta Hurbanovo plánovalo na Silvestra rozlúčku s rokom 2019, ktorého 

súčasťou mal byť aj novoročný ohňostroj.  

        Primátor mesta Mgr. Peter Závodský sa rozhodol, že zruší ohňostroj a v prípade 

súhlasu poslancov mestského zastupiteľstva Mesto Hurbanovo plánované finančné 

prostriedky vo výške 1 000 € zašle Mestu Prešov pre odkázaných na pomoc, ktorých sa 

táto tragédia týka  aj napriek skutočnosti, že pyrotechnika na ohňostroj už bola zakúpená. 

Primátorovi mesta sa podarilo  s dodávateľom pyrotechnických výrobkov dohodnúť  na 

vrátení už objednanej pyrotechniky a stornovaní obdržanej faktúry, čím mesto  ušetrilo 

700,00 €.  
 

Primátor mesta poďakoval Mgr. Pupákovi a PaedDr., Mgr. Hajníkovej za zaslanie 

finančnej čiastky na pomoc obyvateľom zdemolovaného bytového domu v Prešove. 

 

Uznesenie  č. 194/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje   

poskytnutie dotácie v zmysle § 7 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov vo výške 1 000 € pre Mesto Prešov na  likvidáciu následkov havárie 

- tragického výbuchu plynu v bytovom dome na Mukačevskej ulici, 

schvaľuje  

IV. zmenu rozpočtu mesta na rok 2019 nasledovne: 

zníženie výdavkovej položky 08.2.0.  630 – kultúrne podujatia mesta o 1 000 € v rámci 

podprogramu 11.1. a v rámci podprogramu 14.1. zvýšenie položky 01.1.1.  640 – transfery 

pre inú obec o 1 000 €. 

 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 9                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
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8.5 Poslanecký návrh Mgr. Pupáka - Doplnenie uznesenia č. 168/2019-MZ Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 

        Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove prijalo uznesenie č. 167/2019-MZ na 9. 

zasadnutí dňa 5. 12. 2019. Pri predkladaní návrhu VZN o dani z nehnuteľností a VZN o 

miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady odznela požiadavka 

o zapracovaní do predmetných všeobecne záväzných nariadení ustanovenie, v ktorom sa 

odpúšťa povinnosť uhrádzať predmetné dane a poplatky príslušníkom dobrovoľného 

hasičského zboru, resp. darcom krvi, ktorí vlastnia minimálne zlatého Janského plaketu. 

Nakoľko v danom momente nebolo jasné či je, alebo nie je možnosť pripomienku týkajúcu 

sa zákonnosti predmetného kroku zapracovať, uvedený návrh do VZN nebol zapracovaný. 

Po preverení skutočnosti Mgr. Pupák predložil mestskému zastupiteľstvu poslanecký 

návrh, ktorým žiadal opraviť, resp. doplniť prijaté VZN o miestom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady a prijať VZN s doplneným textom.  

Návrh je podložený zákonom o dobrovoľníctve č. 406/2011 Z.z. s tým, že by sa do § 7 

doplnil bod 6 – správca dane odpustí poplatok darcovi krvi, ktorý je držiteľom minimálne 

zlatého Janského plakety a bod 7 – správca dane odpustí poplatok aktívnym členom 

dobrovoľného hasičského zboru. 

Mgr. Závodský, primátor mesta úplne súhlasil s predloženým návrhom, ale vzhľadom na 

to, že už všeobecne záväzné nariadenie bolo riadne schválené, nie je možnosť o doplnenie 

spomínaného návrhu. 

Mgr. Pupák uviedol, že sťahuje svoj návrh a žiadal, aby na budúci rok bol zapracovaný 

do návrhu VZN. Primátor mesta prisľúbil zapracovanie poslaneckého návrhu. 

 

8.6 Poslanecký návrh Mgr. Pupáka - Návrh zrušenia uznesenia č. 165/2019-MZ 

Všeobecne záväzného nariadenia  o určení názvov ulíc v meste Hurbanovo 

        Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove prijalo uznesenie č. 163/2019-MZ na 9. 

zasadnutí dňa 5. 12. 2019. Poslanci mestského zastupiteľstva pri rozhodovaní o tomto 

bode neboli dostatočne oboznámení so všetkými legislatívnymi možnosťami riešenia 

uvedeného problému. Takisto z následnej diskusie vyplynulo, že menované ulice nie sú 

jedinými ulicami v Hurbanove, ktoré nespĺňajú zákonné podmienky pomenovania ulíc 

a prideľovania súpisných a orientačných čísiel. 

Mgr. Pupák navrhol predmetné uznesenie zrušiť a následne predložil návrh uznesenia, 

ktorým požiadal primátora mesta pripraviť komplexný dokument, ktorým sa ošetrí 

problematika určenia názvov ulíc a pridelenia súpisných a orientačných čísiel v meste 

Hurbanovo. 

Mgr. Závodský, primátor mesta odpovedal, že Mesto Hurbanovo dostalo upozornenie od 

Okresného úradu Komárno v rámci „čistenia“ registra adries, t. j. tri ulice sú pomenované 

s jedným názvom. 

Po následnej diskusii Mgr. Pupák predložil návrh na uznesenie. 

Uznesenie  č. 195/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

ž i a d a  
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primátora mesta vypracovať dokument k určeniu názvov ulíc v meste Hurbanovo. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 

Mgr.Pupák, Mgr.Tužinčin, Doležaj, Schvarcz, PaedDr.,Mgr.Hajníková     za                                 5                                                                             

Bc.Tomaščin, Ševčík                                                                        proti              2                                   

RNDr.Hamranová, JUDr.Rusňák                                                         zdržal sa hlasovania   2 

 

K bodu 9 – D i s k u s i a  

        V rámci diskusie sa poslanec Doležaj opätovne pýtal na projekt ľadovej plochy a na 

zabezpečenie legálneho používania pyrotechnických prostriedkov počas sviatkov. 

Mgr. Závodský, primátor mesta odpovedal, že projekt ľadovej plochy bol schválený, 

mesto čaká na uzatvorenie zmluvy. 

Arpád Daráž, náčelník mestskej polície dodal, že počas sviatkov bude zvýšená hliadková 

činnosť upriamená na problematické lokality. 

Poslanec Ševčík vyslovil kritiku ohľadom spolupráce poslancov s primátorom mesta a  

zamestnancami mesta, ťažkopádneho priebehu procesu investičných projektov, prístupu a   

nesúdržnosti poslancov. 

Poslanec Doležaj vyslovil poďakovanie poslancovi Melichovi za darovanie kancelárskeho 

nábytku terénnym sociálnym pracovníčkam. 

Mgr. Závodský, primátor mesta informoval o zverejnenom ozname na webovej stránke 

mesta, v ktorom mesto hľadá aktívnych ľudí, ktorí pomôžu mestu s čistením chodníkov od 

snehu a poľadovice. S príležitostnými brigádnikmi, ktorí sú ochotní v prípade potreby 

pomôcť pri čistení chodníkov, Mesto Hurbanovo uzatvorí dohodu, na základe ktorej im 

vyplatí 4 eurá za hodinu práce. 

Ďalej v rámci Adventu pozval obyvateľov mesta na vianočné trhy, ktoré sa uskutočnia dňa 

19., 20. decembra 2019 a na novoročné stretnutie na Nám. Konkolyho – Thege, ktoré sa 

bude konať dňa 1. januára 2020. 

Zároveň poprial všetkým požehnané vianočné sviatky, do nového roka veľa zdravia, 

šťastia, pohody. 

O slovo sa prihlásila pani Stračiaková, obyvateľka mesta zo Zeleného Hája. Primátor 

mesta a poslanci jej udelili slovo v rámci piatich minút.  

Pani Stračiaková sa informovala o osobe na mestskom úrade, ktorá je 

poverená vybavovaním financií na Nitrianskom samosprávnom kraji.  

Primátor mesta uviedol, že má kontakty a osobne on vybavuje finančné prostriedky pre 

mesto Hurbanovo. 

 

K bodu 10 – Z á v e r  

        Nakoľko  program  rokovania  mestského zastupiteľstva  bol prerokovaný, primátor 

mesta Mgr. Peter Závodský sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 10. 

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove. 
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Mgr. Peter  Z á v o d s k ý                                                   Ing. Adriana   K a s á š o v á                                   

        primátor mesta                                                                         prednostka úradu    

 

 

 

 

 

 

Overovatelia:     Mgr. Ľuboš  Tužinčin                            

                            Eduard  Ševčík 


