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Z á p i s n i c a 

 

z  11.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,  

ktoré sa konalo dňa 6. 2. 2020 

 

Rokovanie  11.  zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v  Hurbanove otvoril        

Mgr. Peter Závodský, primátor  mesta za účasti 11 poslancov (prezenčná listina je 

prílohou tejto zápisnice).  

 

Ďalší prítomní: RNDr. Mária Hamranová, zástupkyňa primátora mesta 

                     Ing. Adriana Kasášová, prednostka MsÚ - zo zdravotných dôvodov 

   sa rokovania MZ nezúčastnila 

Ing. Koloman Cserge, hlavný kontrolór mesta 

Ing. Margita Rechtorisová, vedúca ekonomického oddelenia MsÚ 

Ing. Edita Gogolová, hlavná účtovníčka ekonomického odd. MsÚ 

Ing. Róbert Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ 

Ing. Zoltán Šesták, vedúci oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ 

Arpád Daráž, náčelník MsP Hurbanovo 

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

Hurbanovo 

Ing. Boris Kozma, ekonóm ZŠ Nám. Konkolyho-Thege č.2,  Hurbanovo 

Mgr. Gabriel Pál, zástupca riaditeľa ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho –    

Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda 

PaedDr. Juraj Svitek, riaditeľ Základnej umeleckej školy – Művészeti   

Alapiskola Hurbanovo 

PaedDr. Gabriela Kádeková, riaditeľka MŠ Nový diel, 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.  Návrh rozpočtu Mesta Hurbanovo a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta     

       na roky 2020, 2021, 2022 a stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu 

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

       športové organizácie a cirkvi pôsobiace na území mesta na rok 2020 

  6.  Správa o výsledku kontroly hlavného kontrolóra mesta č. HK/1/2020 - „Rekonštrukcia   

       cvičného priestoru a náraďovne v Základnej škole na Nám. M. Konkolyho – Thege“  

  7.  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2019 

  8.  Rôzne 
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  8.1 Návrh na schválenie predsedu Komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej pri MZ v   

        Hurbanove 

  8.2 Návrh na schválenie členov Komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej pri MZ v   

        Hurbanove 

  8.3 Doplnenie Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Hurbanovo na obdobie 2018   

        – 2022  – návrh na schválenie 

  8.4 Schválenie finančnej spoluúčasti mesta v rámci projektu „Podpora sociálnych   

        a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskych komunít  

        v roku 2020 

  8.5 Žiadosť o prenájom pozemku SSM Slovakia s.r.o. - zámer 

  8.6 Súhlas s prenájmom pozemku - Róbert Karvai   

  8.7 Informatívna správa o vymáhaní pohľadávok mesta za 4. štvrťrok roka 2019 

  8.8 Poslanecký návrh – Návrh na doplnenie člena Komisie finančnej, správy majetku   

        mesta a verejnej súťaže pri MZ v Hurbanove 

  8.9 Poslanecký návrh – Audit pozemkov a nehnuteľností mesta Hurbanovo 

  8.10 Poslanecký návrh – Vykonanie prieskumu možnosti čerpania úverov 

  8.11 Poslanecký návrh – Výstavba bytového domu 

  8.12 Poslanecký návrh – Založenie mestského podniku 

  8.13 Poslanecký návrh – Návrh na doplnenie Komisie výstavby, regionálneho rozvoja  

          a územného plánovania pri MZ v Hurbanove 

     9. Diskusia 

   10. Záver                                                                                        
 

Program rokovania 11. zasadnutia mestského zastupiteľstva  konaného dňa 6. 2. 2020 bol 

poslancami mestského zastupiteľstva jednohlasne schválený.  

 

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

a určil zapisovateľku a overovateľov zápisnice nasledovne: 

 

Návrhová komisia:                        Bc. Štefan  Tomaščin                                                                                                    

                                                                        Mgr. Štefan  Pupák                                                                                   

                                                                        Mgr. Ľuboš Tužinčin   

 

Mandátová komisia:       RNDr. Mária  Hamranová 

                  Ctibor Melich 

        Marián Botoš 

 

Zapisovateľka:                                   Silvia   Fejesová 

 

Overovatelia:      Jozef  Doležaj 

        František  Schvarcz 
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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 úvode tohto bodu rokovania Mgr. Peter Závodský, primátor mesta, odpovedal na 

dotaz z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva. 

Bc. Tomaščin tlmočil sťažnosť obyvateľov k vysielaniu v káblovej televízii kde dochádza 

k asynchrónnemu vysielaniu a zvuk nie je v súlade s obrazom.  

-   Oslovený bol poskytovateľ služby, spoločnosť Konfernet, táto skutočnosť im bola 

nahlásená. Informovali mesto, že nemajú hlásenú žiadnu takúto závadu vo vysielaní. 

Vykonávali určité zásahy do systému,  čím toto mohlo byť spôsobené. Bolo nám 

prisľúbené, že opätovne skontrolujú systém. V prípade opakujúcej sa poruchy prosia 

obyvateľov, aby im ju ihneď nahlásili, ako aj ulicu  na ktorej sa porucha vo vysielaní 

objavuje. 

Ďalej  sa v rámci interpelácie Bc. Tomaščin informoval ohľadom vybudovania výrobnej 

prevádzky spoločnosťou 3M Slovensko s.r.o. v priemyselnom parku Hurbanovo. 

Pýtal sa na štádium realizácie rekonštrukcie ľadovej plochy z dôvodu úspešnosti mesta vo 

vyhlásenej výzve Slovenským zväzom ľadového hokeja Bratislava. 

Nakoľko sa dozvedel o záujme zriadenia výrobnej prevádzky v bývalých priestoroch 

Carion Unicoop, pýtal sa na prístup zo strany mesta. 

Mgr. Závodský, primátor mesta k priemyselnému parku uviedol, že zástupcovia firmy si 

boli prezrieť lokalitu, o konečnom rozhodnutí bude spoločnosť mesto informovať.  

Ohľadom projektu ľadovej plochy odpovedal, že na základe vyhlásenej výzvy bolo 

vybrané aj mesto Hurbanovo, čaká sa na oficiálne vyjadrenie.  

O záujme investora o priestory bývalého Carion Unicoop nemá informácie, situáciu však 

preverí.  

Poslanec Ševčík dodal, že sa osobne stretol so záujemcom, ktorý po stretnutí so 

zamestnancom mestského úradu dostal informáciu o zdĺhavom procese a o nutnosti zmeny 

územného plánu mesta. 

Poslanec Doležaj tlmočil záujem občanov o informáciu, koľko finančných prostriedkov 

bolo mestom vynaložených na vybudovanie parkoviska v areáli Základnej školy na Nám. 

Konkolyho - Thege Hurbanovo. 

Informoval sa o vyplatení faktúry členského príspevku pre Pons Danubii EGTC Komárno. 

Mgr. Závodský, primátor mesta uviedol, že vytvorenie parkoviska pri ZŠ stálo mesto 

4 250 €.  

O zaevidovaní faktúry členského príspevku informovala Ing. Gogolová, k vyplateniu 

faktúry zatiaľ nedošlo.  

Poslanec Melich tlmočil návrh občanov o zrealizovaní parkovacích miest za budovou 

bývalých Komunálnych služieb Hurbanovo. 

Pýtal sa na štádium rekonštrukcie strechy kultúrneho domu. 

Mgr. Závodský, primátor mesta poznamenal, že o vybudovaní parkovacích miest v tejto 

lokalite mesto už nejakú dobu uvažuje.  

Zmluva o rekonštrukcii strechy ešte nie je podpísaná.  
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Ing. Šesták dodal, že realizačná firma pristúpi k stavebným prácam až za vhodných 

poveternostných podmienok. 

PaedDr., Mgr. Hajníková upriamila pozornosť na neudržiavanú zeleň okolo predajne 

Coop Jednota Hurbanovo. 

Žiadala zabezpečiť zamedzenie odberu vody z artézskej studne vybudovaním vhodného 

ohradenia. 

Mgr. Závodský, primátor mesta odpovedal, že preverí, či zeleň má udržiavať mesto alebo 

Coop Jednota.  

Vybudovanie ohradenia artézskej studne sa prehodnotí, postupne sa ukončujú 

vybudovania všetkých vodovodných a kanalizačných prípojok v meste. 

Poslanec Botoš sa pýtal na poplatky ohľadom projektu detského ihriska - Cultplay. 

Upozornil na znečistenie ulice Malej, pýtal sa či má vedomosť mestská polícia 

o vyhadzovaní smetí.  

Dotazoval sa o pravdivosti informácie,  že dvaja príslušníci mestskej polície odišli počas 

pracovnej doby na obed do Nových Zámkov. 

Mgr. Závodský, primátor mesta uviedol, že zmluva týkajúca sa vykonávania  

manažmentu ihriska  Cultplay sa skončila v mesiaci január 2020.  

Arpád Daráž, náčelník MsP odpovedal, že vyhadzovanie smetí na ulici Malej nebolo 

hlásené. Vyvrátil poznámku poslanca Botoša, nakoľko jeden zamestnanec mestskej polície 

bol v deň štátneho sviatku na obede u známeho v Hurbanove, čím neporušil pracovnú 

disciplínu. 

Poslanec Doležaj prosil zrekapitulovať informácie o výmene žetónov pre zber 

komunálneho odpadu, poukázal na webovú stránku Základnej školy s materskou školou 

Árpáda Fesztyho s VJM, nakoľko po kliknutí na počet žiakov sa na stránke objaví 

dokument o poistení. 

Ing. Šesták informoval, že  žetóny, ktoré obyvatelia mesta dostanú pri vyplatení 

základného poplatku  za odvoz komunálneho odpadu a ktoré si niektorí občania ponechali, 

teda likvidáciu odpadu si riešili vo vlastnej réžii, nebudú zamenené. Mesto vyšlo v ústrety 

tým občanom, ktorí si žetóny zakúpili naviac a už ich nestihli použiť. Po doplatení sumy 

vyplývajúcej z navýšenia poplatku za žetón v roku 2020 im budú poskytnuté nové, ktoré 

môžu používať. 

Mgr. Pupák sa pýtal na štádium projektu bývalej Polikliniky v Hurbanove a na evidenciu 

počtu vzdelávacích poukazov pre jednotlivé školy a školské zariadenia v meste. Tlmočil 

podnet pani Žigovej ohľadom sporu medzi susedmi bývajúcich na ul. Čsl. armády 

Hurbanovo. 

Upriamil pozornosť na zvýšený počet prípadov, keď občania vhadzujú smeti do 

neohradených kontajnerov komunálnych odpadov na sídliskách. 

Poukázal na problematiku pri obnovení nájomných zmlúv týkajúcich sa sociálnych bytov 

zo strany mesta, nakoľko občania nie sú včas oslovení a oboznámení s ďalším postupom 

a pýtal sa na poradovník nájomných bytov mesta. 

Tlmočil sťažnosť na niektorých nových obyvateľov nájomných bytov pri internáte strednej 

priemyselnej školy stavebnej, ktorí nezapadli do režimu bytového poriadku. Zaujímal sa aj 

o revíziu kotlov týchto bytových domov.  
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Mgr. Závodský, primátor mesta k projektu bývalej polikliniky uviedol, že Mesto 

Hurbanovo dostalo výzvu na doplnenie žiadosti. V súčasnosti sa spracovávajú požadované 

podklady.  

Spor medzi susedmi sa pokúsilo riešiť aj mesto, pri naďalej trvajúcej nezhode sa 

pravdepodobne bude musieť pristúpiť k súdnemu sporu. 

K ohradeniu a vybudovaniu smetných stojísk  sa pristúpi po schválení príslušných 

finančných prostriedkov. 

Problematiku nájomných bytov rieši Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia, problémoví 

obyvatelia bytov nižšieho štandardu boli predvolaní na mestský úrad, kde boli vyrozumení 

o dodržiavaní domového poriadku a o príslušných opatreniach pri porušení. 

Riešenie revízie kotlov má na starosti zamestnanec mestského úradu. 

RNDr. Hamranová ohľadom poukazov informovala, že vzdelávací poukaz je osobitný 

príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre žiakov poskytovaný pre školy a školské 

zariadenia v hodnote 32 eur (3,2 eur mesačne). Tieto poukazy sú vydávané každému 

žiakovi a využiť ich možno na akýkoľvek záujmový krúžok. Po sumarizácií sa protokol za 

mesto zasiela na Okresný úrad Nitra na základe ktorého sú potom pridelené finančné 

prostriedky. 

PaedDr., Mgr. Hajníková v mene občanov žiadala, aby chodci na ulici Rybárska 

využívali predovšetkým chodník, nakoľko táto ulica je menej osvetlená. Prosila mestskú 

políciu, aby upozornila chodcov tejto ulice.  
 

K bodu 3 

Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 

           Na 10. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, konaného dňa 17. 

decembra 2019 boli prijaté uznesenia od čísla 189 do 195/2019 - MZ. Ukladaciu časť 

malo uznesenie č. 195/2019 – MZ. 

V uznesení Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove žiadalo 

primátora mesta vypracovať dokument k určeniu názvov ulíc v meste Hurbanovo. 

Táto úloha je v štádiu riešenia. 

 

K bodu 4 

Návrh rozpočtu Mesta Hurbanovo a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta     

na roky 2020, 2021, 2022 a stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu 

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

prílohu zápisnice. 

Návrh rozpočtu mesta na rok 2020 je vyrovnaný pri celkovej výške 7 205 423 €. V 

predložených materiáloch je tento návrh uvedený v rôznych štruktúrach. Záväzný by mal 

byť v členení na položkové skupiny. Podrobné členenie rozpočtu má informatívny 

charakter. Súčasťou programu mesta sú aj merateľné ukazovatele, ktoré predstavujú 

samostatný materiál v prílohe. 

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 21. januára 2020. K rozpočtu bola doručená jedna pripomienka, ktorej vyhodnotenie 

je v priložených materiáloch. 
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Mgr. Závodský, primátor mesta predložil návrh na doplnenie návrhu rozpočtu mesta na 

rok 2020. 

        V roku 2019 bola uznesením mestského zastupiteľstva odsúhlasená oprava strechy 

kultúrneho domu a jej financovanie z rezervného fondu mesta v rámci schváleného 

rozpočtu. V roku 2019 však už nedošlo k realizácii tejto akcie. Oprava strechy by sa mala 

uskutočniť v roku 2020. S audítorkou bola prekonzultovaná správnosť postupu 

z finančného hľadiska. Vyjadrila sa, že táto suma by mala byt' zapracovaná do rozpočtu na 

rok 2020. Z uvedeného dôvodu sa predkladá návrh na uznesenie. 

 

Podľa Mgr. Pupáka vypracovaný rozpočet v uvedenom formáte je transparentnejší 

a efektívnejší.  

Poslanec Doležaj poprosil vypracovať správu o počte žiakov Súkromného centra 

špeciálnopedagogického poradenstva  Hurbanovo a činnosti centra. 

Poslanec Ševčík pripomienkoval vysokú finančnú čiastku na položke kultúra a šport. 

Ďalej sa diskutovalo o mestskej polícii.  

 

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Mesta Hurbanovo na rok 2020 a 

k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2021 a 2022.  

Materiál predkladal Ing. Cserge, hlavný kontrolór mesta. Písomná správa tvorí prílohu 

zápisnice. 

        V súlade s ustanovením § 18f odsek 1 písm. c ) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov Ing. Cserge predkladá odborné stanovisko k návrhu 

rozpočtu Mesta Hurbanovo na rok 2020 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2021 a 

2022 (ďalej len „návrh rozpočtu“). V zmysle ustanovenia § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o 

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

znení neskorších predpisov obec zostavuje viacročný rozpočet najmenej na tri rozpočtové 

roky, pričom viacročný rozpočet tvoria:  

a) rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok  

b) rozpočet obce na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku  

c) rozpočet obce na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena 

b). Rozpočet je pre mesto základným programovým dokumentom, podľa ktorého a na 

základe ktorého mesto plánuje realizáciu a finančné zabezpečenie svojich úloh a 

povinností, ktoré plní v súlade s osobitnými predpismi. Rozpočet mesta vyjadruje 

samostatnosť hospodárenia, obsahuje zámery a ciele, ktoré bude mesto realizovať z 

výdavkov rozpočtu mesta. Pri spracovaní odborného stanoviska hlavný kontrolór mesta 

vychádzal z posúdenia predloženého návrhu viacročného rozpočtu mesta Hurbanovo na 

roky 2020 – 2022 ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta. 

Posudzoval zákonnosť ako aj metodickú správnosť jeho zostavenia a predloženia na 

schválenie mestskému zastupiteľstvu. 

Po preverení náležitostí a obsahu návrh rozpočtu na rok 2020 a ďalšie rozpočtové roky 

2021 a 2022 konštatuje, že je zostavený v súlade s príslušnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, najmä 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 
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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. Odporúča 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, webové sídlo 

mesta) 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 konštatuje, že spracovaný návrh rozpočtu mesta 

Hurbanovo na rok 2020 a ďalšie rozpočtované roky 2021 a 2022 je programový 

dokument, ktorý spĺňa základné princípy programového rozpočtovania. Zo strany mesta 

bola dodržaná povinnosť rozpísať návrh rozpočtu minimálne na úrovni hlavnej kategórie 

ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie. 

 

Uznesenie  č. 196/2020-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

berie na vedomie 

Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu Mesta Hurbanovo na rok 2020 

a k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2021 a 2022.  

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

Botoš                                                                                         zdržal sa hlasovania   1 

 

Uznesenie  č. 197/2020-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje 

navýšenie príjmov na položke 454 – prevod prostriedkov z rezervného fondu a súčasne 

navýšenie výdavkov na položke 635006 – údržba budov v rámci výdavkovej skupiny 630 

v podprograme 11.2. – kultúrna činnosť, vo výške 41 000 €. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

Uznesenie  č. 198/2020-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

1. schvaľuje 

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

podľa predloženého návrhu pri zohľadnení úprav v zmysle uznesenia č. 197/2020-MZ, 
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pričom celková výška príjmov aj výdavkov sa navýši o 41 000 €; vnútorné členenie 

rozpočtu bude nasledovné: 

- bežné príjmy vo výške: 6 980 068 €, 

- kapitálové príjmy vo výške: 190 735 €, 

- príjmové finančné operácie vo výške: 75 620 €, 

- bežné výdavky vo výške: 6 819 207 €, 

- kapitálové výdavky vo výške: 238 485 €, 

- výdavkové finančné operácie vo výške: 188 731 €, 

b) rozpočet výdavkov podľa programu mesta, ako aj finančné transfery rozpočtovým 

organizáciám v súlade s predloženým návrhom, 

2. berie na vedomie 

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

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 

JUDr.Rusňák, PaedDr.Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová, Doležaj, Mgr.Pupák,        za                   7                                                                             
Bc.Tomaščin, Schvarcz 

Ševčík                                                                                           proti          1                                   

Botoš, Mgr.Tužinčin, Melich                                                                 zdržal sa hlasovania         3 

 

- Základná škola, Nám. Konkolyho - Thege č. 2, Hurbanovo 

Materiál predkladala Mgr. Ďurišová, riaditeľka základnej školy. Písomná správa tvorí 

prílohu zápisnice. 

Uznesenie  č. 199/2020-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

rozpočet Základnej školy Nám. Konkolyho - Thege č. 2  Hurbanovo na rok 2020 podľa 

predloženého návrhu,  

berie na vedomie  

rozpočty Základnej školy Nám. Konkolyho - Thege č. 2  Hurbanovo  na roky 2021 a  2022 

podľa predloženého návrhu. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

- Základná škola s materskou školou Árpáda Fesztyho s VJM, Ul. športová č. 7, 

Hurbanovo 

Materiál predložil Mgr. Deme, riaditeľ školy. Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 

Poslanec Doležaj upozornil vedenie základnej školy, aby venovali pozornosť 

zverejňovaniu všetkých zmlúv na webovej stránke školy. 

Uznesenie  č. 200/2020-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
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schvaľuje  

rozpočet na rok 2020 Základnej školy s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím 

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

podľa predloženého návrhu,  

berie na vedomie  

rozpočet na roky 2021 a 2022 Základnej školy s materskou školou Árpáda Fesztyho s 

vyučovacím jazykom maďarským – Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda, Ul. športová č. 7, 

Hurbanovo podľa predloženého návrhu. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

- Základná umelecká škola, Komárňanská 116, Hurbanovo 

Materiál predložil PaedDr. Svitek, riaditeľ školy. Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 

Uznesenie  č. 201/2020-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

rozpočet Základnej umeleckej školy – Művészeti Alapiskola Hurbanovo so sídlom 

Komárňanská 116, Hurbanovo na rok 2020 podľa predloženého návrhu  

berie na vedomie  

rozpočty Základnej umeleckej školy – Művészeti Alapiskola Hurbanovo so sídlom 

Komárňanská 116, Hurbanovo na obdobie rokov 2021 a 2022 podľa predloženého návrhu. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

- Materská škola, Nový diel 50, Hurbanovo 

Materiál predložila PaedDr. Kádeková, riaditeľka školy. Písomná správa tvorí prílohu 

zápisnice. 

Uznesenie  č. 202/2020-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

rozpočet Materskej školy Hurbanovo so sídlom Nový diel 50, Hurbanovo na rok 2020 

podľa predloženého návrhu  

berie na vedomie  

rozpočty Materskej školy Hurbanovo so sídlom Nový diel 50, Hurbanovo na obdobie 

rokov 2021 a 2022 podľa predloženého návrhu. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
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- Zariadenie pre seniorov Smaragd, Sládkovičova 30, Hurbanovo 

Materiál predložila Mgr. Šuláková, riaditeľka zariadenia. Písomná správa tvorí prílohu 

zápisnice. 

Pani riaditeľku dotazoval JUDr. Rusňák, Ševčík a Mgr. Pupák. 

 

Uznesenie  č. 203/2020-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

rozpočet ZPS – Smaragd, Sládkovičova 30, Hurbanovo na rok 2020 podľa predloženého 

návrhu 

berie na vedomie  

rozpočet ZPS – Smaragd, Sládkovičova 30, Hurbanovo na roky 2021 a 2022 podľa 

predloženého návrhu. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               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 predložila 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 nepovoľuje 

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, ale nie je kompletný. Žiadatelia dotácií, ktorí sa ešte 

nezaregistrovali, boli vyzvaný, aby tak urobili čo najskôr. Požiadali sme o predloženie 

kópie ich prihlasovacích dokladov. Únia žien Slovenska – Bohatá požiadala o výnimku vo 

forme možnosti vyplatiť dotáciu v hotovosti, nakoľko náklady na vedenie bankového účtu 
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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 celkovú hodnotu 72 662,00 EUR, z 

čoho dotácie na prevádzkové náklady činia spolu 31 890,00 EUR ( viď tabuľka ). Bol 

zapracovaný návrh pána poslanca Schvarcza, odsúhlasený príslušnými komisiami, na 

presun dotácie od Vzpieračského oddielu Strojár Hurbanovo vo výške 400,00 € pre 

Slovensky rybársky zväz Hurbanovo.  

PaedDr., Mgr. Hajníková je naďalej toho názoru, že dotácia pre OZ Veselá Labka 

Hurbanovo je poddimenzovaná. Pripomenula získanie financií pre túto organizáciu cez 

projekt vo výške 2 000 €, ako aj pre Klub športové karate sa tiež podarilo získať 1 500 €. 

Podľa JUDr. Rusňáka je futbal neprimeraným spôsobom dotovaný na úkor ostatných 

organizácií. 

Poslanec Ševčík pripomienkoval výšku dotácie na výkon činnosti futbalového mužstva. 

O dotácií Mestského športového klubu Hurbanovo podal informáciu Bc. Tomaščin.       

Poslanec Schvarcz sa poďakoval za podporu jeho návrhu o presun dotácie od 

Vzpieračského oddielu Strojár Hurbanovo vo výške 400 € pre Slovenský rybársky zväz 

Hurbanovo. 

Pýtal sa 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. Ďalej sa informoval o mestskom 

športovom klube. Do následnej diskusie sa zapojil Bc. Tomaščin, Mgr. Pupák a Ševčík. 

JUDr. Rusňák pripomenul, že futbal je dotovaný aj z iných zdrojov mesta. 

 

Bc. Tomaščin predkladal návrh na uznesenie Komisie športu a spolupráce s 

mládežou pri MZ v Hurbanove: 

Komisia športu a spolupráce s mládežou pri Mestskom zastupiteľstve v Hurbanove a v 

zmysle VZN č. 129 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Hurbanovo vydáva k 

posudzovaným žiadostiam nasledovné stanovisko a predkladá návrh na priznanie dotácie 

pre nižšie uvedených žiadateľov :  

1. Vzpieračský oddiel TJ Strojár – komisia odporúča priznať dotáciu na súťaže a iné 

výdavky na činnosť vo výške 100 €.  

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

náklady vo výške 900 €.  

3. Klub športového karate - komisia odporúča  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 €.  
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4. Klub silového trojboja - komisia odporúča priznať dotáciu na organizáciu M SR 

juniorov 1.300 €, spolu vo výške 1.300 €.  

5. OZ Priatelia koní a westernu - komisia odporúča 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 odporúča 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 odporúča priznať dotáciu na prevádzkové náklady 

vo výške 730 € 8. OZ Dance 4 You – komisia odporúča priznať dotáciu na akciu Tanec 

pre vaše oko vo výške 925 €.  

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

MTZ vo výške 900 €, na turnaj máj 110 € a turnaj december 110 €, spolu vo výške 1120 €.  

10. MŠK Hurbanovo - komisia odporúča priznať dotáciu na výkon činnosti mládežníckych 

a žiackych družstiev vo výške 14.000 €.  

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

dospelých vo výške 10.000 €.  

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

27.000 €.   

 

Uznesenie  č. 204/2020-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

súhlasí s prerozdelením finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta Hurbanovo pre 

športové organizácie pre rok 2020 podľa návrhu Komisie športu a spolupráce s mládežou. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                 9                                                                             

JUDr.Rusňák, Ševčík                                                                       proti              2                                   

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

Bc. Tomaščin predložil návrh na uznesenie Komisie kultúry a historických pamiatok 

pri MZ v Hurbanove: 

Komisia kultúry a historických pamiatok pri Mestskom zastupiteľstve v Hurbanove a v 

zmysle VZN č. 129 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Hurbanovo vydáva k 

posudzovaným žiadostiam nasledovné stanovisko a predkladá návrh na priznanie dotácie 

pre nižšie uvedených žiadateľov:  

1. VESELÁ LABKA – komisia odporúča priznať dotáciu na náklady na krmivo a 

veterinárne náklady vo výške 450,00 €.  

2. CSEMADOK, základná organizácia – komisia odporúča priznať dotáciu na 

prevádzkové náklady vo výške 690,00 € a na ostatné činnosti 1 000,00 €.   

3. FAMILY DANCE CENTRUM - komisia odporúča priznať dotáciu na úhradu nákladov 

na prenájom sály kultúrneho domu, nákup a ušitie tanečných kostýmov pre vystupujúcich 

vo výške 500,00 €.  

4. ZO ÚNIA ŽIEN BOHATÁ - komisia odporúča priznať dotáciu na prevádzkové náklady 

vo výške 340,00 € a na oslavy MDŽ a organizovanie silvestrovskej zábavy 300,00 €. 
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5. ARTCENTRUM HURBANOVO - komisia odporúča priznať dotáciu na zabezpečenie 

keramických materiálov pre tvorivé dielne v roku 2020, realizáciu katalógu k výstavám 

skupiny ARTKLUB vo výške 500,00 €.  

6. OZ DÚHÁČIK- komisia odporúča priznať dotáciu na prevádzkové náklady vo výške 1 

080,00 € a na ostatné aktivity 450,00 € . 

7. Slovenský rybársky zväz-Miestna organizácia HURBANOVO - komisia odporúča 

priznať dotáciu na zarybnenie vo výške 1250 €.  

8. POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE BOHATÁ – komisia odporúča priznať dotáciu na 

prevádzkové náklady Poľovníckeho domu v Bohatej vo výške 200,00 €. 

9. POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE ZELENÝ HÁJ – komisia odporúča priznať dotáciu na 

nákup stromov a zelene, oplotenie objektu, výstavba lavičiek vo výške 800,00 €. 

10. PROSOCIA- komisia odporúča priznať dotáciu na zvyšovanie kvality poskytovaných 

sociálnych služieb v meste Hurbanovo 100,00 €.  

11. DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR MESTA HURBANOVO - komisia odporúča 

priznať dotáciu na nákup strihača HMC 8 U vo výške 1 452,00 €.  

12. RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, farnosť Hurbanovo - komisia odporúča priznať 

dotáciu na reštaurovanie barokového hlavného oltára v kostole sv. Anny v Bohatej - I. 

etapa vo výške 1.000, 00 €.  

13. REFORMOVANÁ KRESŤANSKÁ CIRKEV NA SLOVENSKU, cirkevný zbor 

Hurbanovo-Bohatá – komisia odporúča priznať dotáciu na rekonštrukciu a opravu veže 

kostola vo výške 800,00 €.  

14. BRATSKÁ JEDNOTA BAPTISTOV, cirkevný zbor Hurbanovo- komisia odporúča 

priznať dotáciu na úhradu prevádzkových nákladov DEPO klubu vo výške 1 150,00 €. 

 

Uznesenie  č. 205/2020-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

súhlasí  

s prerozdelením finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta Hurbanovo pre kultúrne 

organizácie, kluby a združenia pre rok 2020 v súlade s predloženým návrhom Komisie 

kultúry a historických pamiatok. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                                        proti              0                                   

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

Počas hlasovania Mgr. Tužinčin nebol prítomný. 

 

Uznesenie  č. 206/2020-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

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:  
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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 Hurbanovo     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 11 poslancov hlasovalo:                         za                                 9                                                                             

Ševčík                                                                                        proti              1                                   

JUDr. Rusňák                                                                               zdržal sa hlasovania   1 
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Uznesenie  č. 207/2020-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

výnimku podľa žiadosti ZO Únia žien Bohatá - vyplatiť schválenú dotáciu v hotovosti, 

vzhľadom na obmedzené finančné možnosti organizácie. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

K bodu 6 

Správa o výsledku kontroly hlavného kontrolóra mesta č. HK/1/2020 -

„Rekonštrukcia cvičného priestoru a náraďovne v Základnej škole na Nám. M. 

Konkolyho – Thege“  

Materiál predkladal Ing. Cserge, hlavný kontrolór mesta. Písomná správa tvorí prílohu 

zápisnice. 

        Podľa § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

zmien a doplnkov, hlavný kontrolór mesta predkladá mestskému zastupiteľstvu správu z 

výsledku kontroly HK/1/2020.  

Na základe uznesenia č. 71/2019-MZ zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 

Hurbanove, konaného dňa 16. 05. 2019, ktorým MZ poverilo hlavného kontrolóra Mesta 

Hurbanovo na vykonanie kompletnej hĺbkovej kontroly celkovej realizácie projektu a 

priebehu verejného obstarávania „Rekonštrukcia cvičného priestoru a náraďovne v 

Základnej škole na Nám. M. Konkolyho – Thege“ podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole.  

Kontrola sa vykonáva aj s dôvodu vybavenia postúpeného podnetu ÚVO č: 14975-

6000/2019-OD/1 v zmysle § 169 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, o preskúmanie 

postupu verejného obstarávania zákazky s názvom „Rekonštrukcia cvičného priestoru a 

náraďovne“.  

V termíne od 11. 11. 2019 do 29. 01. 2020 hlavný kontrolór mesta Hurbanovo Ing. 

Koloman Cserge ako oprávnená osoba, vykonal finančnú kontrolu v povinnej osobe 

Základná škola, Nám. Konkolyho - Thege č. 2, 947 01 Hurbanovo.  

Prizvaná osoba ku kontrole – Ing. Zoltán Šesták, vedúci oddelenia regionálneho rozvoja 

MÚ Hurbanovo.  

Cieľom kontroly bolo zistiť správnosť postupu verejného obstarávateľa pri realizácii 

procesu verejného obstarávania, či bola zabezpečená prehľadnosť procesu verejného 

obstarávania, uplatnené princípy rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie uchádzačov 

verejného obstarávania, dodržanie zásad hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pri 

nakladaní s verejnými prostriedkami, posúdenie objektívneho stavu uvádzaných vecí v 

„podnete“ doručeného e-mailom 4. 11. 2019 Úradu pre verejné obstarávanie. 

 

Mgr. Pupák požiadal hlavného kontrolóra mesta o zhrnutie prečítanej správy a o výsledku 

kontroly.  
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Ing. Cserge v krátkosti odpovedal, že verejné obstarávanie nebolo urobené v súlade so 

zákonom o verejnom obstarávaní. Štatutár základnej školy požiadal o verejné obstarávanie 

externého obstarávateľa. Obstarávanie sa urobilo, faktúra bola zaplatená. Ing. Cserge 

uviedol, že pochybil jednoznačne externý dodávateľ. V mesiaci január 2020 Mgr. 

Ďurišová, riaditeľka základnej školy, požiadala externého obstarávateľa o stanovisko 

k verejnému obstarávaniu. Hlavný kontrolór oboznámil prítomných so stanoviskom. 

Mgr. Pupák v krátkosti vysvetlil danú situáciu. 

Poslanec Doležaj sa pýtal hlavného kontrolóra, či mal dosah na kontrolu a priebeh 

zákazky.  

Ing. Cserge konštatoval, že do procesu nemôže zasahovať, iba po skončení verejného 

obstarávania. 

Poslanec Doležaj sa pýtal primátora mesta, či akceptuje zotrvanie pána hlavného 

kontrolóra vo funkcii, či sa neuvažuje o jeho odvolaní. 

Mgr. Závodský uviedol, že hlavného kontrolóra menujú a odvolávajú poslanci mestského 

zastupiteľstva. 

Ing. Cserge si vyprosil urážanie pána poslanca, nakoľko zákon o finančnej kontrole nebol 

porušený. 

Poslanec Botoš poznamenal, že do budúcna by bolo oveľa rozumnejšie pri začiatku 

vstupovať do verejného obstarávania. Ďalej sa pýtal, aké opatrenia budú prijaté na 

odstránenie nedostatkov.   

Ing. Cserge uviedol, že kontrolovať priebeh verejného obstarávania nie je možné. 

Bc. Tomaščin sa informoval, či mesto môže očakávať pokutu za zistenie porušenia 

verejného obstarávania a či bude možnosť pokutu vymáhať od externého obstarávateľa. 

 

Uznesenie  č. 208/2020-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

prerokovalo  

Správu o výsledku kontroly mestskému zastupiteľstvu „Rekonštrukcia cvičného priestoru 

a náraďovne v Základnej škole na Nám. M. Konkolyho – Thege“ č. HK/1/2020,  

berie na vedomie  

Správu o výsledku kontroly mestskému zastupiteľstvu „Rekonštrukcia cvičného priestoru 

a náraďovne v Základnej škole na Nám. M. Konkolyho – Thege“ č. HK/1/2020. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                 7                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

Doležaj, Melich, Botoš, Mgr.Pupák                                                       zdržal sa hlasovania   4 

 

 

K bodu 7 

Správa o  kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2019 

Materiál predkladal Ing. Cserge, hlavný kontrolór mesta. Písomná správa tvorí prílohu 

zápisnice. 

        Činnosť hlavného kontrolóra mesta Hurbanovo v roku 2019 bola z legislatívneho 
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hľadiska vymedzená najmä zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov.  

Hlavný kontrolór mesta plnil úlohy v oblasti kontrolnej činnosti hlavne v súlade s plánom 

kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2019, schváleným uznesením mestského 

zastupiteľstva č. 72/2019 - MZ zo 4. zasadnutia MZ v Hurbanove, konaného dňa 16. 05. 

2019 a uznesením mestského zastupiteľstva č. 639 /2018 - MZ z 30. zasadnutia MZ v 

Hurbanove, konaného dňa 25. 10. 2018.  

 

K správe o kontrolnej činnosti neboli uplatnené žiadne pripomienky a námietky od 

poslancov mestského zastupiteľstva. 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  

berie na vedomie   

Správu o kontrolnej činnosti za rok 2019.  

 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 

RNDr.Hamranová, JUDr.Rusňák, Bc.Tomaščin                                   za                                 3                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

Doležaj, PaedDr,Mgr.Hajníková, Botoš, Mgr.Pupák, Schvarcz, Mgr.Tužinčin,      zdržal sa hlasovania   6 

Počas hlasovania poslanci Melich a Ševčík neboli prítomní. 

Tento návrh uznesenia poslancami MsZ nebol prijatý. 

 

K bodu 8 – R ô z n e 

8.1 Návrh na schválenie predsedu Komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej pri MZ v   

Hurbanove 

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

zápisnice. 

        Poslankyňa mestského zastupiteľstva v Hurbanove PaedDr., Mgr. Angelika 

Hajníková dňa 24.10.2019 na 7. zasadnutí mestského zastupiteľstva verejne oznámila, že 

sa vzdáva funkcie predsedu Komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej pri Mestskom 

zastupiteľstve v Hurbanove. Na zabezpečenie činnosti komisie je potrebné schváliť 

nového predsedu komisie. Po konzultáciách s poslancami primátor mesta predložil návrh 

na vymenovanie za predsedu komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej RNDr. Máriu 

Hamranovú. 

Návrh na uznesenie:  

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  

A ) berie na vedomie vzdanie sa PaedDr., Mgr. Angeliky Hajníkovej funkcie predsedu 

Komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej pri Mestskom zastupiteľstve v Hurbanove  

B) schvaľuje RNDr. Máriu Hamranovú za predsedu Komisie sociálnej, bytovej a 

zdravotnej zriadenej Mestským zastupiteľstvom v Hurbanove na volebné obdobie 2018 – 

2022 
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Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 

JUDr.Rusňák, Bc.Tomaščin, PaedDr,Mgr.Hajníková , Schvarcz, Ševčík              za                                 5                                                                             

Botoš                                                                                         proti              1                                   

Doležaj, Mgr.Pupák, Mgr.Tužinčin, Melich, RNDr.Hamranová                        zdržal sa hlasovania   5 

Tento návrh uznesenia poslancami MsZ nebol prijatý. 

 

Mgr. Závodský, primátor mesta požiadal poslancov, aby predložili návrh na predsedu 

Komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej pri Mestskom zastupiteľstve v Hurbanove. 

Nakoľko návrh zo strany poslancov nebol predložený, Bc. Tomaščin dočasne prijal 

funkciu predsedu komisie. 

 

Uznesenie  č. 209/2020-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

A ) berie na vedomie  

vzdanie sa PaedDr., Mgr. Angeliky Hajníkovej funkcie predsedu Komisie sociálnej, 

bytovej a zdravotnej pri Mestskom zastupiteľstve v Hurbanove,  

B) schvaľuje  

Bc. Štefana Tomaščina za predsedu Komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej zriadenej 

Mestským zastupiteľstvom v Hurbanove na volebné obdobie 2018 – 2022. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                                  proti              0                                   

Botoš                                                                                             zdržal sa hlasovania   1 

 

Po neschválení za predsedu komisie RNDr. Hamranová  požiadala o stiahnutie 

z rokovania bod č. 8.2 – materiál s názvom: „Návrh na schválenie členov Komisie 

sociálnej, bytovej a zdravotnej pri MZ v Hurbanove“. 

 

8.3 Doplnenie Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Hurbanovo na obdobie 

2018 – 2022  – návrh na schválenie 

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

zápisnice. 

        V zmysle § 83 ods. 5 písm. f) a g) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o 

zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 

zákon) v znení neskorších má komunitný plán sociálnych služieb obsahovať spôsob 

každoročného vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych služieb a tiež 

podmienky a spôsob zmeny a aktualizácie komunitného plánu sociálnych služieb. 

Nakoľko v Komunitnom pláne sociálnych služieb Mesta Hurbanovo schválenom 

Mestským zastupiteľstvom v Hurbanove uznesením č. 562/2018 – MZ dňa 14.06.2018 nie 

sú presne určené tieto body, primátor mesta predkladá návrh na doplnenie v zmysle 

príslušného zákona. Zároveň je predkladaný návrh na zmenu členov pracovnej skupiny, 

ktorí organizujú komunitné plánovanie na území mesta Hurbanovo a boli schválení v 

rámci komunitného plánu.  



 

Zápisnica z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 

konaného dňa 6. 2. 2020 

- 19 - 

Sú to nasledovní členovia: Ing. Adriana Kasášová, Mgr. Renáta Šuláková, Mgr. Nataša 

Ďurišová, Anna Žigová, Zuzana Illésová, Bc. Kristián Vrábel, Ladislav Vančo, Mgr. 

Monika Máčiková.  

 

Uznesenie  č. 210/2020-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

a) schvaľuje  

Spôsob každoročného vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych služieb 

nasledovne: Vyhodnotenie plnenia komunitného plánu sociálnych služieb bude vykonávať 

pracovná skupina zriadená pre organizovanie komunitného plánovania, ktorá každoročne 

vyhodnotí plnenie Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Hurbanovo k 31.12. 

príslušného kalendárneho roka a Správu o vyhodnotení Komunitného plánu sociálnych 

služieb Mesta Hurbanovo predloží na vedomie Mestskému zastupiteľstvu v Hurbanove 

každoročne v 1. štvrťroku kalendárneho roka nasledujúcom po roku, za ktorý sa správa 

podáva. Správu o vyhodnotení plnenia komunitného plánu bude predkladať predseda 

pracovnej skupiny, ktorý je predsedom Komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej pri 

Mestskom zastupiteľstve v Hurbanove.  

a) schvaľuje  

Podmienky a spôsob zmeny a aktualizácie komunitného plánu sociálnych služieb 

nasledovne:  

Zmeny a aktualizácie Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Hurbanovo schvaľuje 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove, návrhy na zmeny alebo aktualizáciu komunitného 

plánu môže predkladať pracovná skupina zriadená pre organizovanie komunitného 

plánovania, primátor mesta, poslanec mestského zastupiteľstva, zamestnanec Mesta 

Hurbanovo, obyvateľ mesta alebo ktokoľvek, kto pôsobí alebo poskytuje služby 

v sociálnej oblasti na území mesta Hurbanovo.  

b) ruší  

Dňom 14.2.2020 pracovnú skupinu schválenú v Komunitnom pláne sociálnych služieb 

Mesta Hurbanovo na roky 2018 – 2022, ktorý bol schválený dňa 14.06.2018 uznesením č. 

562/2018 – MZ.  

c) schvaľuje  

S účinnosťou od 15.2.2020 členov komisie zriadenej na organizovanie komunitného 

plánovania v zložení: Bc. Štefan Tomaščin, Mgr. Renáta Šuláková, Mgr. Nataša Ďurišová, 

Bc. Kristián Vrábel, Náčelník Mestskej polície v Hurbanove, Mgr. Iveta Fazekašová, Mgr. 

Martina Labaš. 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                                  proti              0                                   

RNDr.Hamranová                                                                               zdržal sa hlasovania   1 

 

 

8.4  Schválenie  finančnej  spoluúčasti  mesta v  rámci  projektu „Podpora  sociálnych   

a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskych 

komunít v roku 2020 
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Materiál predložil Ing. Šesták, vedúci oddelenia regionálneho rozvoja. Písomná správa 

tvorí prílohu zápisnice. 

        Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky dňa 18. decembra 2019 vyhlásilo výzvu na 

predkladanie žiadosti na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne 

nepriaznivých situácií rómskej komunity v roku 2020. Vyhlasovateľ/ poskytovateľ: 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  

Gestor: splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity  

Termín ukončenia predkladania žiadostí: 1. februára 2020  

Termín ukončenia formálnej kontroly: 17. februára 2020  

Disponibilný objem zdrojov: 750 000,00 eur  

Minimálna výška dotácie: 1 000,00 eur 

Maximálna výška dotácie: 20.0000,00 eur 

Výška spolufinancovania: minimálne 5 % z celkových výdavkov.  

V rámci aktivít podporovaných v tejto výzve Mesto Hurbanovo podáva žiadosť o dotáciu, 

zameriavajúc sa na podporu vzdelávania a výchovy rómskych detí v našom meste.  

Stručné zdôvodnenie žiadosti : V Atlase rómskych komunít v Hurbanove evidujeme 1350 

rómov, z ktorých je vyše 2/3 mladistvých a detí. Deti navštevujú ZŠ s MŠ s VJM Árpáda 

Fesztyho ako aj Špeciálnu ZŠ.  

Pri nástupe do školy sa potrebujú zo začiatku socializovať; naučiť základným 

hygienickým návykom, naučiť sa jazyk – maďarský. Cieľom projektu je podchytiť a 

podporiť deti vo veku od 3 do 8 rokov zo sociálne slabšieho prostredia žijúce v meste 

Hurbanovo a pripraviť ich na správne a dôstojné včlenenie sa do spoločnosti s dôrazom na 

podporu a rozvoj ich sociálnych a kultúrnych návykov a potrieb. Hlavné oblasti aktivít:  

1. nácvik základných hygienických potrieb, správania sa a dodržiavania hygienických 

návykov a zásad  

2. príprava na vstup na základnú povinnú školskú dochádzku  

3. ochrana života a zdravia, šetrný prístup k životnému prostrediu  

4. rozvoj sociálnych a kultúrnych potrieb. Jednotlivé aktivity sa budú prevádzať v 

obnovenom priestore, kde zabezpečíme prevedenie maliarskych prác, výmenu okien, 

zakúpi sa inventár /lavice, IKT technika, tabule, nástenky, potrebný spotrebný materiál/. 

Aktivity sa budú realizovať prostredníctvom dobrovoľníkov z radov dôchodcov – 

učiteľov, hliadok miestnej poriadkovej služby a učiteľov miestnych škôl.  

Mesto Predpokladá, že deti, ktoré budú zapojené do projektu a absolvujú jednotlivé 

aktivity budú lepšie pripravené do predškolskej a školskej prípravy a pre vstup do týchto 

zariadení, viac sa začlenia do kolektívu a do spoločnosti a ich prístup k prostrediu bude 

pozitívnejší. Získané zručnosti a schopnosti sa preveria pri zápise do ZŠ a MŠ a pri 

nástupe do predškolského a školského prostredia.  

Výška požadovanej dotácie je: 7000,00 eur Povinnou prílohou žiadosti je aj výpis z 

uznesenia mestského zastupiteľstva, že má na financovanie projektu, na ktorý dotáciu 

požaduje, zabezpečené spolufinancovanie vo výške 5 % z celkových výdavkov z vlastných 

prostriedkov. Na základe uvedených skutočností, žiadame Mestské zastupiteľstvo o 

schválenie uznesenia o spolufinancovaní tohoto projektu. 
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Uznesenie  č. 211/2020-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

súhlasí  

so spolufinancovaním vo výške 5 % z celkových výdavkov projektu na podporu 

sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej 

komunity v roku 2020 v meste Hurbanovo. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                 8                                                                             

                                                                                                  proti              0                                   

Botoš, JUDr.Rusňák, Schvarcz                                                                zdržal sa hlasovania   3 

 

8.5 Žiadosť o prenájom pozemku SSM Slovakia s.r.o. - zámer 

Materiál predložil Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 

zápisnice. 

        Dňa 15. 1. 2020 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť o prenájom pozemku od 

spoločnosti SSM Slovakia s.r.o., so sídlom Matúša Csáka 6, 945 01 Komárno, IČO: 

36 546 151, zastúpená konateľom Ing. Miroslavom Rechtorisom. Jedná sa časť z 

pozemku, parcely registra „C“ č. 3608 – orná pôda o výmere 2,5 m2, v k. ú. Hurbanovo, 

mestská časť Zelený Háj. Žiadaný pozemok je evidovaný v katastri nehnuteľností na LV č. 

2376 a je vo vlastníctve Mesta Hurbanovo. 

Žiadateľ odôvodňuje svoju žiadosť o prenájom pozemku nasledovne. Spoločnosť SSM 

Slovakia s.r.o. by chcela predmetný pozemok prenajímať z dôvodu osadenia reklamnej 

stavby – bilboardu, na propagáciu Pivovaru Hurbanovo – Heineken. Táto reklamná stavba 

je momentálne umiestnená tiež v lokalite Zelený Háj, avšak s príslušným prenajímateľom 

bude ukončený nájomný vzťah. Spoločnosť SSM Slovakia s.r.o. by rada zotrvala aj 

naďalej v danej lokalite –  Zelený Háj. Reklamná stavba má rozmery 5x2,50 m, šírka 15 

cm.  

Toho času Mesto Hurbanovo prenajíma predmetný pozemok, parcelu registra „C“ č. 3608 

– orná pôda o výmere 4 533 m2 na základe nájomnej zmluvy č. NEH_129/2019 zo dňa 30. 

4. 2019. Nájomcom je spoločnosť Farma Holanovo s.r.o., so sídlom Holanovo 38, 947 01 

Hurbanovo, IČO: 50 239 619, zastúpená konateľkou Ivetou Babicovou. Spoločnosť Farma 

Holanovo s.r.o. prenajíma uvedený pozemok za cenu nájmu vo výške 81,00 € ročne. 

Odsúhlasenie prenájmu časti z vyššie uvedeného pozemku o výmere 2,5 m2 pre 

spoločnosť SSM Slovakia s.r.o. na osadenie reklamnej tabule – bilboardu by bolo pre 

mesto prínosom, nakoľko nájomná cena by bola v zmysle Zásad hospodárenia 

a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo v celkovej výške 300,00 € ročne. 

To znamená, že v prípade odsúhlasenia prenájmu časti z pozemku, parcely registra „C“ č. 

3608 – orná pôda o výmere 2,5 m2 pre spoločnosť SSM Slovakia s.r.o., by bola nájomná 

zmluva č. NEH_129/2019 so spoločnosťou Farma Holanovo s.r.o. upravená vyhotovením 

Dodatku k tejto zmluve ohľadom zníženia výmery prenajímaného pozemku o 2,5 m2. 

Zákon č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení v § 9a, ods. 9, písm. c) pripúšťa 

prenajať majetok mesta bez verejnej súťaže alebo dobrovoľnej dražby v prípadoch 

hodných osobitného zreteľa, o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou 
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väčšinou všetkých poslancov zastupiteľstva. 

Mesto Hurbanovo navrhuje riešiť uvedený prípad v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) zákona 

č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení a predkladá pred Mestské zastupiteľstvo 

v Hurbanove nasledovný návrh na uznesenie. 

 

Mgr. Pupák žiadal o tomto bode nerokovať, nakoľko sa pripravujú nové Zásady 

hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo. Žiadal stiahnuť materiál 

z rokovania mestského zastupiteľstva. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

Ševčík                                                                                          proti              1                                   

                                                                                                   zdržal sa hlasovania   0 

 

8.6 Súhlas s prenájmom pozemku – Róbert Karvai 

Materiál predložil Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 

zápisnice. 

        Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 185/2019-MZ zo dňa 5. 12. 

2019 bolo schválené zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo prenajať časť z pozemku, z 

parcely registra „C“ č. 2894 – záhrady o výmere 70 m2 v k. ú. Hurbanovo, pre pána 

Róberta Karvaiho, bytom Jiráskova 3, 947 01 Hurbanovo, podľa § 9a, ods. 9, písm. c) 

zákona o majetku obcí. Cena prenájmu sa určuje podľa Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom Mesta Hurbanovo vo výške 35,00 € ročne na obdobie 5 rokov. Zámer mesta 

bol zverejnený zákonným spôsobom na úradnej tabuli a webovej stránke mesta. 

Schválenie prenájmu nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v platnom znení si vyžaduje súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých 

poslancov mestského zastupiteľstva. 
 

Uznesenie  č. 212/2020-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

súhlasí  

s prenájmom  časti  z pozemku, z  parcely  registra „C“ č. 2894 – záhrady o výmere 70 m2 

v k. ú. Hurbanovo, pre pána Róberta Karvaiho, bytom Jiráskova 3, 947 01 Hurbanovo, za 

cenu prenájmu vo výške 35,00 € ročne na obdobie 5 rokov, od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2025 

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 11 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                                  proti              0                                   

Mgr.Tužinčin                                                                                            zdržal sa hlasovania   1 

 

8.7 Informatívna správa o vymáhaní pohľadávok mesta za 4. štvrťrok roka 2019 

Materiál predložila Ing. Rechtorisová, vedúca ekonomického oddelenia. Písomná správa 

tvorí prílohu zápisnice. 
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Uznesenie  č. 213/2020-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

berie na vedomie  

Informatívnu správu o vymáhaní pohľadávok mesta za 4. štvrťrok roka 2019. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

8.8 Poslanecký návrh – Návrh na doplnenie člena Komisie finančnej, správy majetku   

mesta a verejnej súťaže pri MZ v Hurbanove 

Materiál predložil pán Doležaj, poslanec MZ. Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 

PaedDr. Marián Kluvanec listom, ktorý bol do podateľne Mesta Hurbanovo 

doručený dňa 05.11.2019, požiadal o ukončenie svojho členstva v Komisii finančnej, 

správy majetku a verejnej súťaže pri Mestskom zastupiteľstve v Hurbanove. Uznesením č. 

160/2019 -MZ, ktoré bolo prijaté na 8. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 

konaného dňa 08.11.2019, mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie ukončenie členstva 

PaedDr. Mariána Kluvanca v Komisii finančnej, správy majetku mesta a verejnej súťaže 

pri MZ Hurbanovo ku dňu 6. 11. 2019 a za nového člena komisie schválilo  Mária Poništa 

s účinnosťou od 11. 11. 2019.  

Nakoľko pominuli osobné dôvody na základe ktorých sa PaedDr. Marián Kluvanec vzdal 

členstva v  komisii, ktorej som predsedom, navrhujem opätovne schváliť PaedDr. Mariána 

Kluvanca za člena Komisie finančnej, správy majetku a verejnej súťaže pri Mestskom 

zastupiteľstve v Hurbanove s tým, že súčasný počet schválených členov komisie sa navýši 

o jedného člena, o PaedDr. Mariána Kluvanca. 

 

Uznesenie  č. 214/2020-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

PaedDr. Mariána Kluvanca za člena Komisie finančnej, správy majetku a verejnej súťaže 

pri Mestskom zastupiteľstve v Hurbanove na volebné obdobie 2018-2022.  

Schválením PaedDr. Mariána Kluvanca za člena komisie sa pôvodný počet členov 

Komisie finančnej, správy majetku a verejnej súťaže pri Mestskom zastupiteľstve 

v Hurbanove navýši o jedného člena. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                          za                                 9                                                                             

Ševčík                                                                                           proti              1                                   

RNDr.Hamranová                                                                                       zdržal sa hlasovania   1 

 

8.9 Poslanecký návrh – Audit pozemkov a nehnuteľností mesta Hurbanovo 

Materiál predložil Mgr. Pupák, poslanec MZ. Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 

        Mesto Hurbanovo je vlastníkov množstva nehnuteľností a pozemkov, ktoré sú 

využívané na rôzne účely. Z uvedeného dôvodu by bolo vhodné pripraviť katalogizáciu 
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pozemkov a nehnuteľností mesta, ktorá by bola smerodajná v prípade prípravy 

strategických investícií, ale aj v prípade každodenného života jeho obyvateľov a občanov.  

Dokument by mal pozemky i nehnuteľnosti kategorizovať podľa využiteľnosti podľa 

aktuálnej situácie i pre budúce použitie. Takisto je potrebné vyzdvihnúť tie pozemky a 

nehnuteľnosti, ktoré sú z pohľadu strategického rozvoja mesta nedotknuteľné 

a nepredajné.  

Zvláštnou kategóriou sú mestské pozemky, na ktorých stoja rodinné domy ale aj garáže 

alebo záhrady obyvateľov mesta. V lepšom prípade tieto pozemky mesto prenajíma na 

základe dražby alebo formou osobitého zreteľa. V horšom prípade sú tieto pozemky 

využívané obyvateľmi bez akéhokoľvek právnemu vzťahu a takisto sa za ne neplatí daň 

z nehnuteľnosti. Nie je ničím výnimočným, ak sú na takýchto pozemkoch postavené 

čierne stavby, nezriedka ohrozujúce aj život obyvateľov. 

Z uvedeného dôvodu pán poslanec navrhuje Mestskému zastupiteľstvu prijať uznesenie, 

ktorým sa pristúpi k príprave dokumentu, vďaka ktorému budú pozemky a nehnuteľnosti 

vo vlastníctve mesta Hurbanovo rozdelené podľa kategórií a významu. 

 

Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania. 

 

Uznesenie  č. 215/2020-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

žiada  

primátora mesta o vypracovanie dokumentu s názvom AUDIT POZEMKOV 

A NEHNUTEĽNOSTÍ MESTA HURBANOVO do 30.6.2020. 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

8.10 Poslanecký návrh – Vykonanie prieskumu možnosti čerpania úverov 

Materiál predložil Mgr. Pupák, poslanec MZ. Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 

        Mesto Hurbanovo v aktuálnom volebnom období rokov 2018 – 2022 splatí viacero 

svojich úverov. Takisto vďaka eventuálnemu refinancovaniu existujúcich úverov, môže 

ponížiť výšku svojho úverového zaťaženia resp. výšku finančných prostriedkov, ktoré 

ročne vynakladá na splácanie úverov. 

Z uvedeného dôvodu je možné pristúpiť k financovaniu projektov prostredníctvom 

čerpania úverov. Pre lepší prehľad o možnostiach pán poslanec navrhuje prijať uznesenie, 

ktorým Mestské zastupiteľstvo požiada primátora mesta o prípravu prehľadu eventuálnych 

možností čerpania úverov. 

Jedná sa o úvery, ktoré môžeme rozdeliť do dvoch kategórií.  

1. Na prefinancovanie celých projektov  

2. Na dofinancovanie projektov s podporou Európskej Únie alebo iných inštitúcií 

Zvláštnym druhom úverov sú úvery poskytované Štátnym fondom rozvoja bývania, ktoré 

by Mesto Hurbanovo mohlo čerpať na výstavbu nájomných bytov stredného a vyššieho 

štandardu pre obyvateľov mesta. 
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Uznesenie  č. 216/2020-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

žiada  

primátora mesta o vykonanie prieskumu možností čerpania úverov Mestom Hurbanovo na 

realizáciu projektov vo volebnom období 2019 – 2022 do 30.6.2020. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

8.11 Poslanecký návrh – Výstavba bytového domu 

Materiál predložil Mgr. Pupák, poslanec MZ. Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 

        Obyvatelia Mesta Hurbanovo zápasia pri zabezpečovaní bývania pre seba a svoje 

rodiny s viacerými prekážkami, ktoré v súčasnej situácii voľný trh nedokáže vyriešiť. 

Jedná sa hlavne o absenciu ponuky nájomných bytov stredného a vyššieho štandardu. 

O výstavbu týchto bytov súkromní investori neprejavujú záujem, v čoho dôsledku je 

sťažená situácia hlavne pre mladé rodiny nájsť bývanie vyhovujúce ich požiadavkám. 

Takisto je problémom prilákať na dostupné bývanie obyvateľov z iných miest a obcí, ktorý 

o Hurbanove rozmýšľajú ako vhodnom mieste na usadenie sa. 

Z uvedeného dôvodu považujem za potrebné otvoriť diskusiu založenú na konkrétnych 

podkladoch, ktoré napomôžu pri riešení tohto problému výstavbou nájomného bytového 

domu strednej a vyššej kategórie. 

V prvom kroku je potrebné vytipovať vhodné lokality pre výstavbu takéhoto nájomného 

bytu. Následne zvoliť vhodnú veľkosť resp. veľkosti takýchto bytových domov a takisto 

ponúknuť rôzne formy riešenia prefinacovania tohto projektu (úver, dotácia, ...) 

Predkladám preto Mestskému zastupiteľstvu návrh uznesenia, ktorým žiada primátora 

mesta o vypracovanie analýzy možností výstavby bytového domu/bytových domov 

strednej a vyššej kategórie v meste Hurbanovo. 

Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania. 

 

O 21.45 hod. sa poslanec Melich ospravedlnil a z osobných dôvodov odišiel 

zo zasadnutia MZ. 

 

Uznesenie  č. 217/2020-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

žiada  

primátora mesta o prípravu analýzy možností výstavby bytového domu / bytových domov 

strednej a vyššej kategórie v meste Hurbanovo do 30.4.2020. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
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8.12 Poslanecký návrh – Založenie mestského podniku 

Materiál predložil Mgr. Pupák, poslanec MZ. Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 

        V meste Hurbanovo je distribúcia pitnej vody, odvod odpadovej vody a jej čistenie 

resp. prevádzka a údržba verejného osvetlenia zabezpečovaná spoločnosťou  MsVaK – 

Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo s.r.o. 

Mesto ako samosprávny subjekt môže založiť spoločnosť s ručením obmedzením so 100% 

účasťou, ktorá môže slúžiť nielen ako poskytovateľ služieb, ale aj ako výrobný podnik. 

Výhodou takýchto spoločností je fakt, že dokážu optimalizovať svoje príjmy a výdavky, 

vďaka čomu je možné dosiahnuť významne lepšie hospodárske výsledky ako v prípade 

bežného chodu resp. nakupovania produktov a služieb od súkromných dodávateľov. 

U uvedeného dôvodu pán poslanec predkladá návrh na vykonanie analýzy a predostrenie 

možných variácií pre založenie mestského podniku ako spoločnosti s ručením 

obmedzením. 

Pri tejto analýze považujem za dôležité postupovať podľa nasledovného kľúča: 

1. právna forma (obecný podnik, sociálny podnik,... ) 

2. činnosť, ktorej sa podnik bude resp. môže venovať 

3. približná výška vstupnej investície oproti aktuálnym bežným výdavkom 

4. návratnosť resp. rentabilita vložených investícií 

5. v ktorých oblastiach je možné očakávať úsporu resp. v ktorej oblasti možno 

očakávať zvýšené náklady oproti aktuálnemu stavu. 

 

PaedDr., Mgr. Hajníková žiadala, aby na túto tému bola zvolaná pracovná porada 

poslancami MZ, s čím primátor mesta súhlasil. 

Podľa poslanca Doležaja si treba určiť priority pri založení mestského podniku. 

 

Uznesenie  č. 218/2020-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

žiada  

primátora mesta o prípravu prehľadu možnosti založenia mestského podniku so 100% 

účasťou mesta Hurbanovo do 31.5.2020. 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

8.13 Poslanecký návrh – Návrh na doplnenie Komisie výstavby, regionálneho rozvoja 

a územného plánovania pri MZ Hurbanovo 

Materiál predložil Mgr. Pupák, poslanec MZ. Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 

        Zoltán Šesták je od roku 2020 novým vedúcim  Oddelenia regionálneho rozvoja na 

Mestskom úrade v Hurbanove. Z uvedeného dôvodu sa obraciam na Mestské 

zastupiteľstvo v Hurbanove so žiadosťou o schválenie jeho členstva v Komisii výstavby, 

regionálneho rozvoja a územného plánovania pri Mestskom zastupiteľstve v Hurbanove. 

Počet členov komisie by sa týmto zvýšil na šesť a komisia by pracovala v zložení: 

Viera Guothová, Claudia Illés, Zoltán Šesták, Jozef Vanko, Marek Tužinčin a Štefan 

Pupák. 
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Uznesenie  č. 219/2020-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

doplnenie člena komisie výstavby, regionálneho rozvoja a územného plánovania pri 

Mestskom zastupiteľstve o Ing. Zoltána Šestáka. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

K bodu 9 – D i s k u s i a  

        V rámci diskusie Ing. Cserge odporúčal na najbližšie zasadnutie mestského 

zastupiteľstva inak formulovať znenie uznesenia č. 178/2019-MZ, v  ktorom do Návrhu 

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

poslanec Doležaj žiadal doplniť bod - Sanácia omietok a podláh v ZŠ s MŠ Árpáda 

Fesztyho s VJM. Kontrola s uvedeným názvom nie je vykonateľná. 

Mgr. Pupák poďakoval členom Komisie športu a spolupráce s mládežou pri Mestskom 

zastupiteľstve v Hurbanove za ocenenie športovcov a trénerov, navrhol v rámci 

Hurbanovských kultúrnych dní, aby mesto udelilo cenu s názvom „Hurbanovčan roka“ , 

z dôvodu zviditeľnenia obyvateľov mesta. 

Mgr. Závodský, primátor mesta informoval o výzve spoločnosti Západoslovenská 

distribučná, a.s., v ktorej vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na 

odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo 

spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, ktoré sa nachádzajú 

na ich nehnuteľnostiach. 

Ďalej informoval o výzve Štatistického úradu nasledovne: 

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do 

realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností v rámci 

projektu európskych štatistických zisťovaní. Cieľom tohto projektu je vytvoriť spoločný 

rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín Európskej únie o príjmoch a životných 

podmienkach domácností. Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2020 vybraných viac 

ako 377 obcí, medzi nimi aj mesto Hurbanovo.  

Do zisťovania je zaradených cca 6 900 domácností. Zisťovanie sa uskutoční 

od 3. februára 2020 do 17. júla 2020. 

V tomto období vybrané domácnosti v meste Hurbanovo navštívi pracovník poverený 

funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným 

poverením. Všetky informácie a názory, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti 

poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. 

Na zamyslenie poslancov pán primátor uviedol, že od 1.1.2021 nadobúda účinnosť nový 

zákon o povinnej dochádzke päťročných detí do materských škôl. 

Zo strany mesta bude treba rozšíriť kapacity na umiestnenie detí. Ohľadom uvedeného 

mesto bude rokovať s Okresným úradom Nitra – odborom školstva. 

Primátor mesta ďalej informoval o bezdomovkyni, ktorá sa zdržiava v ohrevovni, 
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vytvorenej v priestoroch bývalej polikliniky. Mesto jej vybavuje všetky doklady, ako aj 

umiestnenie do Zariadenia pre seniorov Smaragd Hurbanovo. Teplé jedlo cez týždeň 

zabezpečuje kuchyňa mestského úradu, cez víkend vypomáha Slovenský červený kríž 

Hurbanovo, za čo im patrí veľká vďaka. 

Bc. Tomaščin sa poďakoval za schválenie rozpočtu mesta a organizácií, s čím súhlasil aj 

primátor mesta. 

 

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 11. 

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove. 
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