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Z á p i s n i c a 

 

z  12.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,  

ktoré sa konalo dňa 27. 2. 2020 

 

Rokovanie  12.  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. 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 

Mgr. Árpád Bagin, štatutárny zástupca ZO Csemadok Hurbanovo  

Primátor mesta Mgr. Peter Závodský predložil návrh programu rokovania.  

1. Otvorenie, schválenie pracovných komisií a zapisovateľky 

2. Súhlas na obnovu Domu tradícií, ul. Železničná 3, Hurbanovo 

3. Záver    

 

Bc. Tomaščin predložil poslanecký návrh na doplnenie programu rokovania mestského 

zastupiteľstva po bode č. 2 o dva materiály:  

1. Návrh na doplnenie Komisie športu a spolupráce s mládežou o nového člena 

2. Návrh na schválenie členov Komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej zriadenej MZ 

v Hurbanove. 

 

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

programu rokovania: 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                        za                                 0                                                                             

             proti                       9 

JUDr. Rusňák                                                                                                       zdržal sa hlasovania   1 

 

Pôvodný návrh programu 12. zasadnutia mestského zastupiteľstva nebol schválený. 

 

 

Hlasovanie za program rokovania s rozšírením s poslaneckými návrhmi: 
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Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 

                                                                                        za                                 9                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

JUDr. Rusňák                                                                               zdržal sa hlasovania   1 

 

Program rokovania 12. zasadnutia mestského zastupiteľstva  konaného dňa 27. 2. 2020 

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                                                                                                    

                                                                        Mgr. Štefan  Pupák                                                                                   

                                                                        Mgr. Ľuboš Tužinčin   

 

Mandátová komisia:       RNDr. Mária  Hamranová 

                  Ctibor Melich 

        Jozef Doležaj 

 

Zapisovateľka:                                   Silvia   Fejesová 

 

Overovatelia:      Eduard  Ševčík 

        František  Schvarcz 

 

Navrhnuté zloženie pracovných komisií bolo poslancami mestského zastupiteľstva 

schválené. 

 

K bodu 2  

Súhlas na obnovu Domu tradícií, ul. Železničná 3, Hurbanovo 

Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 

        Materiál predložil Mgr. Závodský, primátor mesta na základe žiadosti ZO Csemadok 

Hurbanovo predloženej jej predsedom Mgr. Árpádom Baginom. Jedná sa o podpísanie 

súhlasu na obnovu Domu tradícií na Železničnej ulici č. 1355/3 v Hurbanove.  

Uvedená budova je majetkom Mesta Hurbanovo a nachádza sa v katastrálnom území 

Hurbanovo na parcele registra „C“ č.: 2612 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 686 

m2, zapísaná na LV č. 2376. 

ZO Csemadok Hurbanovo podala žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku na centrálne pracovisko BGA združenia Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. na 

obnovu Domu tradícií na Železničnej ulici č.  3 v Hurbanove, v ktorej požaduje financie 

na obnovu strechy, kúrenia (výmenu radiátorov), vonkajšie práce na budove, brány a iné 

priestory, v sume 9 miliónov forintov, čo je cca 30.000 €.  
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Podmienky pre schválenie žiadosti ZO Csemadok sú uvedené v materiáli s názvom 

„Általános-Szerződési-Feltételek-hatályos-2019.10.04-től“, najmä v bode 4 (v maďarskom 

jazyku). BGA od ZO Csemadok v súčasnosti vyžaduje doplnenie žiadosti o 

podpísané súhlasné vyhlásenie (Hozzájáruló nyilatkozat) Mesta Hurbanovo, kde v bode 4) 

písm. a) a b) sa uvádza, že vlastník nehnuteľnosti neodvolateľne súhlasí so zriadením 

záložného práva na nehnuteľnosť a zákazom disponovania a zaťaženia nehnuteľnosti. 

V rámci manuálu na vypracovanie žiadosti k projektu sa spomínajú rôzne spôsoby ručenia 

na zabezpečenie správnosti použitia finančných prostriedkov a to formou záložného práva  

na nehnuteľnosť alebo ručenia zmenkou na účet v banke. Uvádza sa doba min. 5 rokov, na 

ktorú sa záložné právo zapisuje do katastra nehnuteľností. Náklady súvisiace 

s vyznačením záložného práva má znášať vlastník nehnuteľnosti, teda Mesto Hurbanovo. 

Mesto Hurbanovo v roku 2015 uzatvorilo so ZO CSEMADOK základná organizácia 

Hurbanovo, Úniou žien Hurbanovo – Bohatá a Aranyszarvas ÍE – Lukostrelecké združenie 

Zlatý Jeleň Hurbanovo, zmluvu o nájme nebytových priestorov zaevidovanú pod číslom  

NEH_096/2015. V roku 2016 sa nájomná zmluva dodatkom predĺžila na dlhodobý 

prenájom na 25 rokov (do roku 2040), z dôvodu získania dotácie  na rekonštrukciu 

prenajatej budovy na adrese Železničná 1355/3, Hurbanovo, v ktorom Mestské 

zastupiteľstvo v Hurbanove zároveň súhlasí s vykonaním kompletnej rekonštrukcie 

prenajatej budovy Základnou organizáciou CSEMADOK Hurbanovo (uznesenie MsZ č. 

194/2016-MZ zo dňa 18.2.2016). 

 

Mgr. Bagin, štatutárny zástupca ZO Csemadok, v krátkosti oboznámil prítomných 

s vypísanou výzvou o nenávratný finančný príspevok, o ktorý je možné požiadať  na 

obnovu Domu tradícií v Hurbanove.  

V rámci diskusie sa poslanec Doležaj informoval o forme záložného práva na spomínanú 

nehnuteľnosť.  

Poslanec Melich sa pýtal na ďalšiu predstavu ZO Csemadok v prípade neodsúhlasenia  

dostatočného finančného príspevku na obnovu Domu tradícií, či mesto bude ochotné 

dofinancovať chýbajúce finančné prostriedky. 

JUDr. Rusňák pripomenul časovú tieseň, medzi podaním žiadosti   a  prerokovaním 

materiálu mestským zastupiteľstvom. 

Poslanec Ševčík je toho názoru, že keď je možnosť na získanie financií na obnovu 

majetku Mesta Hurbanovo z iných zdrojov, bolo by nevhodné, aby sa na obnovu uvedenej 

budovy zaťažil rozpočet mesta. 

Mgr. Pupák sa informoval od štatutárneho zástupcu Csemadoku, čomu sa venujú, aké 

činnosti  vykonávajú a čo prinášajú mestu.  Pýtal sa na počet všetkých členov a  počet 

aktívnych členov organizácie. Ďalej sa pýtal, kto bude riešiť verejné obstarávanie na 

obnovu budovy. 

Mgr. Závodský, primátor mesta uviedol, že verejné obstarávanie bude riešiť mesto 

v súlade príkaznou zmluvou so ZO Csemadok. 

JUDr. Rusňák sa informoval, aké riziko hrozí mestu v súvislosti so záložným právom. 

Poslanec Melich navrhol vyčísliť hodnotu rekonštrukcie strechy spomínanej budovy a do 

budúcna túto sumu zapracovať do rozpočtu mesta. 
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Po diskusii sa poslanci zhodli o doplnení pripraveného návrhu uznesenia o slovo 

„najmenej“. 

 

Mgr. Závodský, primátor mesta poprosil poslancov hlasovať za pôvodný návrh 

uznesenia.      

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s ú h l a s í  

1. s realizáciou stavebných prác pre Csemadok ZO Hurbanovo - opravou a údržbou 

nehnuteľnosti budovy v katastrálnom území Hurbanovo, na parcele registra „C“ č.: 2612 – 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 686 m2 , zapísaná na LV č. 2376, nachádzajúcej sa 

na Železničná ul. 1355/3, Hurbanovo,  

s ú h l a s í  

2. s podpísaním predloženého súhlasného vyhlásenia (Hozzájáruló nyilatkozat) s 

uvedenými podmienkami a so zriadením záložného práva na dobu piatich rokov 

v prospech Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. k nehnuteľnosti, budovy v katastrálnom území 

Hurbanovo, na parcele registra „C“ č.: 2612 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 686 

m2, zapísaná na LV č. 2376, nachádzajúcej sa na Železničná ul. 1355/3, Hurbanovo. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 

                                                                                        za                                 0                                                                             

RNDr.Hamranová, Bc.Tomaščin, JUDr.Rusňák, Doležaj, Melich,                           proti              8 

Mgr.Pupák, Ševčík, Mgr.Tužinčin                                                                                          
PaedDr.,Mgr.Hajníková, Schvarcz                                                       zdržal sa hlasovania   2 

Tento návrh uznesenia poslancami MsZ nebol prijatý. 

 

Hlasovanie za návrh uznesenia s doplnením o slovo „najmenej“. 

Uznesenie  č. 220/2020-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s ú h l a s í  

1. s realizáciou stavebných prác pre Csemadok ZO Hurbanovo - opravou a údržbou 

nehnuteľnosti budovy v katastrálnom území Hurbanovo, na parcele registra „C“ č.: 2612 – 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 686 m2 , zapísaná na LV č. 2376, nachádzajúcej sa 

na Železničná ul. 1355/3, Hurbanovo,  

s ú h l a s í  

2. s podpísaním predloženého súhlasného vyhlásenia (Hozzájáruló nyilatkozat) s 

uvedenými podmienkami a so zriadením záložného práva na dobu najmenej piatich rokov 

v prospech Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. k nehnuteľnosti, budovy v katastrálnom území 

Hurbanovo, na parcele registra „C“ č.: 2612 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 686 

m2, zapísaná na LV č. 2376, nachádzajúcej sa na Železničná ul. 1355/3, Hurbanovo. 

 

 

 



 

Zápisnica z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 

konaného dňa 27. 2. 2020 

- 5 - 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                        za                                 9                                                               

Mgr.Tužinčin                                                                               proti                       1 

                                                                                                                        zdržal sa hlasovania   0 

 

Primátor mesta sa zaviazal, že vymenuje komisiu na vykonanie verejného obstarávania na 

rekonštrukciu budovy, ktorú prenajíma ZO Csemadok a ďalšie dve organizácie na ul. 

Železničnej. Členov komisie menuje  primátor mesta. 

 

 

K bodu 3 

Návrh na doplnenie Komisie športu a spolupráce s mládežou o nového člena 

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

MZ v Hurbanove. Žiada poslancov mesta o doplnenie komisie o nového člena a to o pána 

Karola Vasa, bytom Komenského 7, 947 01 Hurbanovo.  

Nakoľko v meste Hurbanovo rok za rokom pribúdajú športové akcie a členovia komisie sa 

snažia zúčastňovať väčšiny z nich aby tak získali priamy a aktuálny náhľad na športové 

dianie v meste a o potrebách jednotlivých športovcov, tak by bolo vhodné doplniť uvedenú 

komisiu o ďalšieho člena. Jednalo by sa o pána Karola Vasa, ktorý je dlhoročným 

podporovateľom športových aktivít v našom meste a komisia by jeho príchodom získala 

plnohodnotného člena. 

 

Uznesenie  č. 221/2020-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

doplnenie člena Komisie športu a spolupráce s mládežou pri Mestskom zastupiteľstve o 

Karola Vasa. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                        za                                10                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                              proti                       0 

                                                                                                                        zdržal sa hlasovania   0 

 

K bodu 4 

Návrh na schválenie členov Komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej zriadenej MZ 

v Hurbanove 

Materiál predložil Bc. Tomaščin, predseda Komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej 

zriadenej Mestským zastupiteľstvom v Hurbanove. Predkladá návrh na zrušenie členstva 

všetkých členov doteraz pôsobiacich v komisii sociálnej, bytovej a zdravotnej schválených 

na 2. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, konaného dňa 7. 2. 2019, v 

zložení: MUDr. Klaudia Paličková, Ing. Andrea Bojnáková, Ing. Zoltán Veres, Nikoleta 

Murcinová.  

Zároveň predložil návrh na schválenie nových členov tejto komisie: Ing. Róbert Dobi, 

Nikoleta Murcinová, Anna Žigová, Zuzana Illésová a Melinda Okuliarová. 
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Uznesenie  č. 222/2020-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

a)  r u š í 

členstvo členov Komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej zriadenej Mestským 

zastupiteľstvom v Hurbanove v zložení: MUDr. Klaudia Paličková, Ing. Andrea 

Bojnáková, Ing. Zoltán Veres, Nikoleta Murcinová,  

b) s c h v a ľ u j e 

nových členov Komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej zriadenej Mestským 

zastupiteľstvom v Hurbanove v zložení: Ing. Róbert Dobi, Nikoleta Murcinová, Anna 

Žigová, Zuzana Illésová a Melinda Okuliarová na volebné obdobie 2018-2022. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                        za                                10                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                              proti                       0 

                                                                                                                        zdržal sa hlasovania   0 

 

 

K bodu 5 – 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 12. 

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove. 

 

 

 

 

 

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:     Eduard  Ševčík                            

                            František  Schvarcz 


