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Z á p i s n i c a 
 

z  13.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,  
ktoré sa konalo dňa 29. 4. 2020 

 
Rokovanie  13.  zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v  Hurbanove otvoril      

Mgr. Peter Závodský, primátor  mesta za účasti 9 poslancov (prezenčná listina je 
prílohou tejto zápisnice).  
Na začiatku rokovania poslanec Bc. Štefan Tomaščin nebol prítomný. 

 
Neprítomný, ospravedlnený: Marián Botoš 
 
Ďalší prítomní: RNDr. Mária Hamranová, zástupkyňa primátora mesta 
                     Ing. Adriana Kasášová, prednostka MsÚ  

Ing. Koloman Cserge, hlavný kontrolór mesta 
Ing. Edita Gogolová, hlavná účtovníčka ekonomického odd. MsÚ 
Ing. Róbert Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ 
Ing. Zoltán Šesták, vedúci oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ 
 

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.  Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo 
5.  Návrh I. zmeny rozpočtu Mesta Hurbanovo 
6.  Delegovanie členov do rady školy a školského zariadenia – Základná škola, Nám.   
     Konkolyho-Thege č.2, Základná umelecká škola Hurbanovo a Centrum voľného času   
     Hurbanovo 
7.  Odpustenie nájomného za nebytové priestory 
8.  OZ Mikroregión Hurbanovo – mimoriadny príspevok 
9.  Správa o prijatých opatreniach a vykonávaných úkonoch v súvislosti so šírením     
     Koronavírusu  COVID-19 
10. Rôzne 
10.1 Informatívna správa k projektu CIZS Hurbanovo 
10.2 Informatívna správa k projektu SZĽH – Malá ľadová plocha 
10.3 Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – DS Smith, s.r.o. Hurbanovo 
10.4 Žiadosť o prenájom priestorov v Centre voľného času Hurbanovo – Prosocia, s.r.o. 
10.5 Žiadosť o odkúpenie pozemku – Krajčík a spol. 
10.6 Žiadosť o odkúpenie pozemku – Róbert Szabó 
10.7 Žiadosť o odkúpenie pozemku - Michal Homola 
10.8 Žiadosť o prenájom pozemku – Fidelio s.r.o. 
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10.9 Poslanecký návrh – vybudovanie oplotenia mestského pozemku  
11. Diskusia 
12. Záver  
Na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR sa zo zasadnutia vylučuje 
prítomnosť verejnosti. 
                                                                                        
Program rokovania 13. zasadnutia mestského zastupiteľstva  konaného dňa 29. 4. 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 
                                                                        Jozef  Doležaj 
 
Mandátová komisia:       RNDr. Mária  Hamranová 
                  František Schvarcz 
        JUDr. Miroslav Rusňák 
 
Zapisovateľka:                                     Silvia   Fejesová 
 
Overovatelia:       PaedDr.,Mgr. Angelika Hajníková                                                                                                         
                                                                         Ctibor Melich 
 
Navrhnuté zloženie pracovných komisií bolo poslancami mestského zastupiteľstva 
schválené. 
 
K bodu 2 -  I n t e r p e l á c i a 
        V rámci interpelácie sa poslanec Ševčík pýtal na štádium projektu opravy chodníka 
na ul. Športovej, úsek medzi Základnou školou s materskou školou Árpáda Fesztyho 
s VJM a areálom mestského športového klubu. 
Poslanec Schvarcz tlmočil požiadavku mladých rodín, ktoré prejavili záujem o kúpu 
stavebných pozemkov. 
Mgr. Závodský, primátor mesta uviedol, že na interpelácie odpovie v zákonnej lehote na 
budúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva alebo písomne. 
 
O 17:15 hodine sa na zasadnutie MZ dostavil Bc. Tomaščin, ktorý sa ospravedlnil za 
meškanie. 
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K bodu 3 
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 
           Na 11. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, konaného dňa 6. februára 
2020 boli prijaté uznesenia od čísla 196/2020 do 219/2020 - MZ. Ukladaciu časť malo 
uznesenie č. 215/2020, 216/2020, 217/2020, 218/2020-MZ. 
     V uznesení č. 215/2020 Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove žiadalo  primátora 
mesta o vypracovanie dokumentu s názvom AUDIT POZEMKOV A NEHNUTEĽNOSTÍ 
MESTA HURBANOVO do 30.6.2020. 
     V uznesení č. 216/2020 Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove žiadalo primátora 
mesta o vykonanie prieskumu možností čerpania úverov Mestom Hurbanovo na realizáciu 
projektov vo volebnom období 2019 – 2022 do 30.6.2020. 
     V uznesení č. 217/2020 Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove žiadalo primátora 
mesta o prípravu analýzy možností výstavby bytového domu / bytových domov strednej 
a vyššej kategórie v meste Hurbanovo do 30.4.2020. 
     V uznesení č. 218/2020 Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove žiadalo  primátora 
mesta o prípravu prehľadu možnosti založenia mestského podniku so 100% účasťou mesta 
Hurbanovo do 31.5.2020. 
Tieto uznesenia sa priebežne riešia. 
 
Na 12. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, konaného dňa 27. februára 2020 
boli prijaté uznesenia od čísla 220/2020 do 222/2020 - MZ.  
Ukladaciu časť neobsahovalo ani  jedno uznesenie. 
 
K bodu 4 
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo 
Materiál predložil Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
     Pôvodný návrh bol vypracovaný v roku 2011 (uznesenie č. 122/2011-MZ), a posledná 
úprava bola vykonaná v roku 2018. V návrhu boli vykonané textové úpravy, úpravy cien a 
zmeny vyplývajúce zo zmien legislatívy. Dopracované boli body, v ktorých sa pojednáva 
o doteraz neriešených pravidlách, napr. predaj služobného psa. Rozšírili sa oprávnenia 
primátora nasledovne:  
- Rozhodovať o prenájme pozemkov na parkovanie do 25 m2 (mimo parkoviska a 
odstavných plôch). Čo sa týka navrhnutých cien, Mesto vychádzalo z daností regiónu a 
ceny boli nastavené porovnateľne s okolitými mestami podobnej veľkosti. V článku VII. 
boli doplnené nové definície typov majetku. Na prijatie týchto zásad je potrebný súhlas 
nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. 
 
Mgr. Pupák pripomienkoval, že s navrhnutými zmenami v Zásadách hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta Hurbanovo neboli poslanci informovaní a chýbajú 
komentáre pri zmenách, v zásadách chýba povinnosť zodpovednosti za škodu spôsobenú 
na majetku mesta, ako sa bude uskutočňovať kontrola pri vrátení majetku, ktorý bol daný 
do užívania inej osobe, nezmenila sa výška ceny za prenajímanie optických vlákien vo 
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vlastníctve Mesta Hurbanovo. Z toho dôvodu neodporučil materiál schváliť, navrhol ho 
stiahnuť z rokovania.  
Primátor mesta, Mgr. Závodský objasnil vykonané úpravy v materiáloch. Uviedol, že 
poslancom boli zásady zaslané na pripomienkovanie, ani jeden poslanec nepodal žiadnu 
pripomienku. 
Bc. Tomaščin sa pýtal, ako často je dovolené vykonať úpravy v Zásadách hospodárenia 
a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo. Je za prijatie materiálu, ale žiadal v priebehu 
roka o jeho doplnenie. 
Mgr. Tužinčin sa informoval, či predložené materiály sú vypracované podľa nových 
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo. Ing. Dobi uviedol, že 
materiály na rokovanie sú predložené už v zmysle predložených zásad. 
 
Uznesenie  č. 223/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
ruší  
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo schválené uznesením č. 
122/2011-MZ zo dňa 31.08.2011 vrátane zmien a doplnkov,   
schvaľuje  
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo podľa predloženého 
návrhu. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
Bc.Tomaščin, JUDr.Rusňák, PaedDr.,Mgr.Hajníková, Schvarcz, Ševčík,                 za                                 6 
RNDr.Hamranová                                                                                                                                                                                    
Mgr.Pupák                                                                                  proti              1                                   
Doležaj, Mgr.Tužinčin, Melich                                                            zdržal sa hlasovania   3 
 
K bodu 5 
Návrh I. zmeny rozpočtu Mesta Hurbanovo 
Materiál predložila Ing. Gogolová, hlavná účtovníčka ekonomického oddelenia MsÚ.  
        Predložený návrh I. zmeny rozpočtu na rok 2020 je zameraný na vytvorenie nového 
podprogramu: 12.14. – Ochrana - COVID 19, za účelom samostatného sledovania 
výdavkov mesta týkajúcich sa vzniknutej nepriaznivej situácie - šírenia vírusu COVID 19. 
Z dôvodu zachovania vyrovnanosti rozpočtu sa navrhuje predpokladané výdavky v rámci 
podprogramu 12.14. zabezpečiť znížením výdavkov v rámci podprogramu 11.1. - Mestské 
kultúrne akcie. Kompletná zmena rozpočtu bude predložená na prerokovanie v neskoršom 
termíne, po získaní presnejších informácií ohľadne výšky výpadkov financií v príjmovej 
časti rozpočtu mesta. Číselné vyjadrenie navrhovaných zmien je uvedené v tabuľkovej 
časti I. zmeny rozpočtu mesta. Ostatné rozpočtované skupiny položiek ostávajú 
nezmenené. Podrobný rozpis položiek má informatívny charakter. 
 
Následne Ing. Gogolová požiadala o úpravu I. zmeny rozpočtu a predložila nový návrh na 
uznesenie, nakoľko na základe informácií, ktoré mesto získalo dňa 29. 4. 2020 výdavky 
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mesta týkajúce sa šírenia vírusu COVID-19 by mali byť zatriedené pod funkčnú 
klasifikáciu civilnej ochrany pod č. 02.2.0. 
 
Primátor mesta, Mgr. Závodský predložil na  hlasovanie pôvodný návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  schvaľuje  
I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2020 podľa predloženého návrhu. Celková výška 
rozpočtovaných príjmov aj výdavkov po zapracovaní všetkých úprav je: 7 246 423 €. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                 0                                                                             
                                                                                               proti              8                                   
Mgr.Pupák, Doležaj                                                                        zdržal sa hlasovania   2 
Tento návrh na uznesenie poslancami MsZ nebol prijatý. 
 
Mgr. Závodský, primátor mesta predložil pozmeňujúci návrh uznesenia s doplnením: 
Uznesenie  č. 224/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2020 podľa predloženého návrhu s nasledovnou úpravou: 
v rámci podprogramu 12.14 sa funkčná klasifikácia 06.2.0. nahrádza funkčnou 
klasifikáciou 02.2.0. Celková výška rozpočtovaných príjmov aj výdavkov po zapracovaní 
všetkých úprav je: 7 246 423 €. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 6 
Delegovanie členov do rady školy a školského zariadenia – Základná škola, Nám.  
Konkolyho-Thege č.2, Základná umelecká škola Hurbanovo a Centrum voľného 
času Hurbanovo 
Materiál predkladala Mgr. Valachová, referentka oddelenia školstva MsÚ. Písomná správa 
tvorí prílohu zápisnice. 
        V zmysle § 24, ods. 16 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a 
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov je funkčné obdobie orgánov školskej samosprávy štvorročné. Z uvedeného 
vyplýva, že v II.Q roku 2020 končí funkčné obdobie radám škôl a školských zariadení, 
ktoré boli ustanovené v roku 2016 a je potrebné ustanoviť nové orgány školskej 
samosprávy. V zmysle § 25 ods. 5 vyššie uvedeného zákona sú členmi rady školy alebo 
školského zariadenia, ktorých zriaďovateľom je obec, aj delegovaní zástupcovia 
zriaďovateľa. V zmysle § 25 ods. 12 písm. a) vyššie uvedeného zákona zaniká členstvo 
zástupcov zriaďovateľa v nasledovných radách škôl a školského zariadenia :  
- v Rade školy pri Základnej škole, Konkolyho-Thege č. 2 v Hurbanove: Ing. Norbertovi 
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Seifertovi, Jozefovi Doležajovi, Mgr. Ľubošovi Tužinčinovi, PaedDr. Angelike Hajníkovej 
- v Rade školy pri Základnej umeleckej škole, Komárňanská č. 116 v Hurbanove: 
Ctiborovi Melichovi, Tímei Vargovej,  
- v Rade školského zariadenia pri Centre voľného času, Novozámocká 10 v Hurbanove: 
JUDr. Miroslavovi Rusňákovi, Františkovi Schvarczovi.  
Mesto navrhuje opätovné schválenie tých istých zástupcov zriaďovateľa za členov do 
vyššie uvedených rád škôl, školského zariadenia. 
Uznesenie  č. 225/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
Do rád škôl a školského zariadenia nasledovných zástupcov :  
- Rada školy pri Základnej škole, Konkolyho-Thege č. 2 v Hurbanove :  
Ing. Norbert Seifert, Jozef Doležaj, Mgr. Ľuboš Tužinčin, PaedDr. Angelika Hajníková.  
- Rada školy pri Základnej umeleckej škole, Komárňanská č. 116 v Hurbanove :  
Ctibor Melich, Tímea Vargová.  
- Rada školského zariadenia pri Centre voľného času, Novozámocká 10 v Hurbanove :  
JUDr. Miroslav Rusňák, František Schvarcz. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 7 
Odpustenie nájomného za nebytové priestory 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        V zmysle Nariadenia Vlády SR zo dňa 15.03.2020 sa na obmedzený čas zatvorili 
prevádzky v meste Hurbanovo. Jeden mesačný nájom pre tie prevádzky predstavuje 
celkovú sumu vo výške: 1 530,76 €.  
Z dôvodu zatvorenia vyššie uvedených prevádzok nemohli podnikatelia vykonávať svoju 
obchodnú činnosť nepretržite, preto mali v tomto období obmedzený príjem. Preto mesto 
má záujem týmto podnikateľom podať pomocnú ruku, a to odpustením 1 mesačného 
nájmu pre každú uvedenú prevádzku. 
 
Mgr. Pupák sa informoval o aktuálnom mesiaci za ktorý sa odpúšťa nájomné. Navrhol 
pripraviť materiál aj na ďalšie mestské zastupiteľstvo za tie firmy, ktoré ešte nemohli 
otvoriť prevádzky.  
Poslanec Melich bol za to, aby bolo prehodnotené odpustenie nájomného osobitne za 
každú prevádzku.  
Poslanec Doležaj navrhol počkať štvrťrok a spoločne prehodnotiť situáciu. Pýtal sa 
vedúceho správneho oddelenia MsÚ, Ing. Dobiho na spôsob vybavenia žiadosti podanej 
do podateľne MsÚ dňa 18. 2. 2020 ohľadom rekonštrukcie barového priestoru na štadióne. 
Ing. Dobi konštatoval, že Mesto Hurbanovo vopred nesúhlasilo s úpravou priestoru, ktorý 
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je v majetku mesta. Najprv je prenajímateľ povinný požiadať mesto o súhlas 
s rekonštrukciou a až potom môže priestor upraviť. Ing. Dobi prisľúbil, že podaná žiadosť 
bude predložená mestskému zastupiteľstvu na prerokovanie.   
Primátor mesta, Mgr. Závodský uviedol, že boli oslovení prenajímatelia mestských 
priestorov o využitie možnosti odkladu povinnosti zaplatenia nájmu. Pri príprave zmeny 
rozpočtu je dôležité vedieť, či poslanci schvália predložený materiál. 
Po diskusii poslanec Doležaj navrhol odročiť materiál a predložiť ho na júnové mestské 
zastupiteľstvo. Následne predložil návrh na uznesenie nasledovne: 
 
Uznesenie  č. 226/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s odročením materiálu - bod č. 7 z rokovania 13. MZ dňa 29. 4. 2020 s názvom: 
Odpustenie nájomného za nebytové priestory, z dôvodu prijatých opatrení COVID-19 na 
mesiac jún. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 8 
OZ Mikroregión Hurbanovo – mimoriadny príspevok 
Materiál predkladal Mgr. Závodský, primátor mesta. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Mesto Hurbanovo je členom „Občianskeho združenia – Mikroregión Hurbanovo“, 
ktoré bolo založené za účelom podpory a koordinácie rozvoja územia Mikroregión 
Hurbanovo v súlade s princípmi prístupu LEADER, ako aj spolupráce na príprave a 
implementácii stratégie rozvoja územia mikroregiónu v rámci Miestnej akčnej skupiny 
„Mikroregión Hurbanovo“ (ďalej len MAS „Mikroregión Hurbanovo“), kde sa MAS 
zapojilo do výzvy na predkladanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu v rámci 
Opatrenia 1. a Opatrenia 2. Nástroja 1 LEADER NSK na rok 2020. V rámci vyhlásených 
výziev bolo stanovené v podmienkach na čerpanie finančných prostriedkov v rámci 
implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja 
vidieka SR 2014 – 2020, zriadenie a činnosť kancelárie MAS. Na splnenie tejto 
podmienky bolo potrebné prijať preklenovací úver na financovanie počiatočných 
prevádzkových nákladov MAS, kde bola následne spracovaná žiadosť o refundáciu týchto 
nákladov. Riadiaci orgán rozhodol, že nebude refundovať tieto náklady v plnej výške, voči 
čomu sa MAS odvolala, avšak odvolací orgán neakceptoval naše argumenty. Nakoľko 
však je potrebné vyplatiť preklenovací úver, bolo na valnom zhromaždení MAS – 
Mikroregión Hurbanovo schválené spolufinancovanie rozdielu, ktorý nám riadiaci orgán 
neuznal a to pomerne podľa počtu obyvateľov miest a obcí - členov MAS (viď príloha 
pomeru všetkých obcí a miest) formou mimoriadneho členského príspevku. Pre mesto 
Hurbanovo je to pomerná suma 1 992 €. 
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Uznesenie  č. 227/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
mimoriadny členský príspevok pre Občianske združenie – Mikroregión Hurbanovo vo 
výške 1992,00 eur.  
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 9 
Informácia o opatreniach v súvislosti s koronavírusom COVID-19 
Materiál predkladal Mgr. Závodský, primátor mesta. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Zavedené opatrenia, ktoré vykonávame na území nášho mesta prakticky od začiatku 
vypuknutia epidémie na Slovensku nad rámec opatrení prijatých krízovým štábom nášho 
mesta sú:  
• Týždenne minimálne 1 krát sa dezinfikujú zvonka úchytky, madlá, otvory na skladanie 
odpadu a vstupné priestory stojísk na všetkých 1100 L KUKA nádobách pri bytových 
domoch vrátane tých, ktoré sa nachádzajú na uzatvorených stojiskách, verejných 
priestranstvách a na cintorínoch.  
• Týždenne minimálne 1 krát sa dezinfikujú autobusové zastávky a lavičky na uliciach a v 
parkoch.  
• Každý týždeň v piatok sa dezinfikujú všetky 1100 L KUKA nádoby z vnútra aj z vonka 
vrátane malých odpadových stojanov na uliciach a v parkoch.  
• Vykonala sa dezinfekcia hlavnej budovy bývalého mestského zdravotného strediska 
vrátane priestorov mestskej polície a MOPS. Podľa vývoja epidemiologickej situácie 
budeme dezinfekciu budov opakovať podľa potreby.  
• Ďalej udržiavame všetky naše administratívne i prevádzkové budovy ako i stroje a 
dopravné prostriedky v najväčšej možnej čistote, najmä pravidelnou dezinfekciou 
kritických miest, aby sme aj takto chránili našich občanov a zamestnancov od 
nainfikovania sa koronavírusom.  
• Pripravil sa pitný stojan na vodu na Ul. šáradská, aby sa zabezpečilo zvýšenie hygieny 
obyvateľov a minimalizoval sa pohyb osôb po meste.  
• Rozniesli sme ochranné rúška pre seniorov nad 65 rokov v našom meste, taktiež sme 
poskytli ochranné rúška aj do penziónu Smaragd pre seniorov, ako aj pre deti z 
marginalizovaných skupín (cca 1650 rúšok), ako aj rómskym spoluobčanom. Každý kto 
nemá ochranné rúško, môže kontaktovať mestský úrad, kde poskytujeme pomoc a 
podporu obyvateľom.  
• Zabezpečujeme v závodnej jedálni mesta prípravu a rozvoz jedla v jednorazových 
obaloch pre seniorov v našom meste.  
• Spolupracujeme s Miestnou organizáciou Slovenského červeného kríža v Hurbanove, 
Dobrovoľným hasičským zborom a inými združeniami, dobrovoľníkmi, ktorí bezplatne 
poskytujú materiál a šijú ochranné rúška, ako aj s rómskymi dobrovoľníkmi, s občianskou 
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iniciatívou, ktorí nezištne pomáhajú našim obyvateľom.  
• Na webovej stránke mesta máme zriadenú samostatnú položku COVID 19, v ktorej 
nájdete všetky aktuálne oznamy a dôležité odkazy na príslušné orgány a inštitúcie. Všetky 
informácie ohľadom šírenia koronavírusu uverejňujeme na webe a FB mesta v dvoch 
jazykoch.  
• Distribuovali sa frekventované miesta plagáty, samolepky a informácie o pokynoch pri 
dodržiavaní hygienických predpisov.  
• Umožňujeme občanom objednať si žetóny na zber zmesového komunálneho odpadu cez 
e-mail, sms správu alebo telefonicky. Občania si môžu objednávať žetóny každý pracovný 
deň v týždni počas pracovnej doby. Starším a imobilným občanom na základe objednávky 
sa žetóny vynášajú priamo domov.  
• Poskytuje sa odklad platenia nájomného za mestské priestory pre prevádzky, ktoré boli 
povinne uzatvorené na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR.  
• Hlásenia v mestskom rozhlase o aktuálnych zmenách, opatreniach a nariadenia 
zverejňujeme v troch jazykoch.  
• Pravidelne komunikujeme s riaditeľkou ZPS Smaragd a orientujeme výkon činností TSP 
a MOPS ohľadom zdravotného stavu obyvateľov z marginalizovanej skupiny občanov.  
• Týždenne 1 x dezinfikujeme vonkajšie priestory ZPS Smaragd Hurbanovo.  
• Pravidelne sledujeme zdravotný stav zamestnancov MsÚ a meriame im teplotu.  
• ZPS Smaragd zakúpil 2 ks ozónových žiaričov na dezinfekciu priestorov. Ďalšie 
opatrenia v ZPS Smaragd sú uvedené v samostatnej prílohe.  
Obdržaná pomoc a podpora: - Heineken Slovensko a.s. – 500 ks jedno rázových rúšok.  
- Anonym – 200 ks jedno rázových rúšok.  
- Prepožičané auto Duster od Renault Slovensko na účel pomoci pri riešení mimoriadnej 
situácie.  
- Dobrovoľníci: látky, nite, gumičky, našitých 1545 ks bavlnených rúšok + dobrovoľníci z 
Červeného kríža.  
Denne sa sleduje a vyhodnocuje situácia na základe čoho sa následne prijímajú potrebné 
opatrenia a vykonávajú ďalšie iné úkony, ktorými sa snažíme zvýšiť ochranu našich 
obyvateľov a minimalizovať riziko šírenia nákazy. 
 
Mgr. Pupák poďakoval všetkým obyvateľom a podnikateľom mesta za pomoc a podporu. 
Poprosil primátora mesta, aby oboznámil zastupiteľstvo so zložením Krízového štábu 
Mesta Hurbanovo, poprosil o  zverejnenie  zloženia  krízového štábu na webovej stránke 
mesta z dôvodu požiadaviek a podnetov od občanov mesta, aby sa na nich mohli so 
svojimi podnetmi alebo otázkami obrátiť. 
Poďakoval Nikolete Zsigóovej a všetkým dobrovoľníkom za jarné upratovanie mesta 
Hurbanovo a vyzbieranie smetí v plánovaných lokalitách.  
Pýtal sa, či mesto plánuje zber odpadu a čistenie prírody a či je možnosť vypracovania 
projektu v rámci „TU SME DOMA“ ohľadom vybudovania ohradených smetných nádob 
na sídlisku Stred. 
Primátor mesta, Mgr. Závodský uviedol, že kontakty na členov krízového štábu mesto 
nemôže zverejniť. Prosil občanov, aby sa s podnetmi a požiadavkami obrátili na mestský 
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úrad. 
Ohľadom vyzbierania odpadu v meste konštatoval, že vedenie mesta so zamestnancami 
Mesta Hurbanovo plánovali čistenie mesta a jeho okolia. Akcia bola zrušená z dôvodu 
vydaných opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR. 
Poslanec Doležaj žiadal vyčleniť finančné prostriedky na umiestnenie fotopascí, aby sa 
zabránilo znečisťovaniu životného prostredia.  
 
Informoval sa, či mestskí policajti udeľujú pokuty za nenosenie rúšok v meste a za 
vytvorenie čiernych skládok. 
Zástupkyňa primátora mesta, RNDr. Hamranová informovala o vypracovaní projektov 
grantového programu „Tu sme doma“. Projekt bude zameraný na pomoc v boji 
s koronavírusom COVID-19. 
Primátor mesta, Mgr. Závodský odpovedal, že občania, ktorí nenosia povinné rúška boli 
oznamovaní na Úrad verejného zdravotníctva Komárno. Mestská polícia blokovú pokutu 
za porušenie tejto povinnosti neudelila.  
Ohľadom umiestnenia fotopascí uviedol, že Komisia životného prostredia, ochrany 
prírody, prírodných hodnôt a zdrojov pri MZ Hurbanovo zabezpečila nové fotopasce, 
ktoré budú umiestnené na vhodnú lokalitu, pričom mesto zakúpilo ďalšie dve fotopasce. 
JUDr. Rusňák kvitoval opatrenia mesta k predchádzaniu vzniku a zamedzeniu šírenia 
koronavírusu. Informoval sa o stave ochorenia COVID-19 v meste ku koncu apríla. 
Pripomienkoval viackrát opakujúce sa informácie vyhlásené v mestskom rozhlase 
ohľadom vydaných opatrení. 
Primátor mesta, Mgr. Závodský konštatoval, že v Meste Hurbanovo nebola evidovaná 
žiadna osoba  pozitívna na toto ochorenie. 
 
Uznesenie  č. 228/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
informatívnu správu o prijatých opatreniach na zabránenie šírenia koronavírusu COVID19 
na území mesta Hurbanovo. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 10 – R ô z n e 
10.1 Informatívna správa k projektu CIZS Hurbanovo 
Materiál predkladal Ing. Šesták, vedúci oddelenia regionálneho rozvoja. Písomná správa 
tvorí prílohu zápisnice. 
        Zámerom projektu je rekonštrukcia mestského zdravotného strediska a prinavrátenie 
funkcie plnohodnotného zdravotného strediska mestského významu za účelom integrácie 
primárnej zdravotnej starostlivosti formou vybudovania centra integrovanej zdravotnej 
starostlivosti v meste Hurbanovo. 
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Financovanie projektu CIZS Hurbanovo je pre celkovú investičnú náročnosť rozdelené na 
niekoľko etáp:  
1. IROP – CIZS Hurbanovo (stavebné riešenie vnútorných priestorov pre potreby CIZS 
vrátane riešenia bezbariérovosti). Hlavné aktivity sú: − rekonštrukcia budovy CIZS − 
dodávka materiálno – technického vybavenia priestorov CIZS − dodávka zdravotníckej 
techniky, zariadenia a vybavenia pre potreby CIZS − modernizácia IKT infraštruktúry,  
2. Operačný program Kvalita životného prostredia (OPKŽP) – Vybudovania zelenej 
strechy (zateplenie strešnej konštrukcie objektu polikliniky)  
3. Operačný program Kvalita životného prostredia (OPKŽP) - výstavba zariadenia na 
využitie geotermálnej energie (vykurovanie)  
4. Operačný program Kvalita životného prostredia (OPKŽP) - Zníženie energetickej 
náročnosti verejných budov (obvodový plášť, otvorové konštrukcie). 
 
K predloženému materiálu prebiehala diskusia.         
 
Uznesenie  č. 229/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
predloženú informačnú správu k projektu CIZS Hurbanovo. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
 
10.2 Informatívna správa k projektu SZĽH – Malá ľadová plocha 
Materiál predkladal Ing. Šesták, vedúci oddelenia regionálneho rozvoja. Písomná správa 
tvorí prílohu zápisnice. 
        Vytvorenie Multifunkčnej športovej plochy s prekrytím, pre mesto Hurbanovo z 
projektu “Podpora rozvoja športu“.  
Hlavným cieľom predmetného projektu je vytvorenie primeraného a bezpečného priestoru 
pre športovanie detí, mládeže a rekreačných športovcov. Takýmto bezpečným priestorom 
je v tomto projekte nenáročná multifunkčná športová plocha (MŠP) so zabudovaným 
chladením pre vytvorenie ľadového povrchu v areáli bývalej ľadovej plochy v Hurbanove. 
V I. etape projektu bude súčasťou dodávky k takejto multifunkčnej ploche: zdroj chladu 
umiestnenom v samostatnom kontajneri; rolba; kontajner pre garážovanie rolby, v ktorom 
bude umiestnený bojler teplej vody pre rolbu a elektrorozvádzač, osvetlenie multifunkčnej 
plochy, sada hokejových bránok a sada mantinelov na ohraničenie ihriska (zdroj - dotácia). 
Taktiež sa vybuduje podlažie pre osadenie hracej plochy s možnosťou chladenia, bočné 
základy pre osadenie mantinelu s prípravou na osadenie strešnej konštrukcie, základy pod 
zdroj chladu a základy pod kontajner s rolbou. Následne sa inštaluje hracia plocha, 
inštalujú sa inžinierske siete, chladenie a osvetlenie. Takto zhotovená stavba bude 
pripravená po kolaudácii pre užívanie ako multifunkčná športová plocha so zabudovaným 
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chladením bez zastrešenia. (stavebné práce a inštalácia inžinierskych sietí – zdroj rozpočet 
Mesta Hurbanovo).  
V II. etape sa mesto zaviazalo, že vybuduje zastrešenie nad multifunkčnou plochou do 2 
rokov od dokončenia výstavby I. etapy. Predpokladaná dotácia zo štátneho rozpočtu na 
jednu multifunkčnú plochu sa odhaduje na cca 244 000 Eur bez DPH.  
Konkrétna cena vzíde z verejného obstarávania na výber zhotoviteľa predmetných prác. 
Verejné obstarávanie na zhotovenie projektovej dokumentácie stavby I. a II. etapy ako aj 
následne realizátora I. etapy výstavby zabezpečí investor.  
Vyhotovenie projektovej dokumentácie k I. a II. etape ako i samotnú realizáciu výstavby I. 
a II. etapy financuje Mesto Hurbanovo z vlastných zdrojov. Investor a majiteľ 
multifunkčnej plochy je SZĽH Infra, s.r.o., - 100 % dcérska spoločnosť Slovenského 
zväzu ľadového hokeja, ktorej mesto zmluvne bezplatne alebo za symbolickú cenu  
(1 Euro/rok) prenajme na dobu 10 rokov predmetný pozemok na inštaláciu multifunkčnej 
plochy.  
 
SZĽH Infra s.r.o. ako 100% dcérska spoločnosť Slovenského zväzu ľadového hokeja ako 
splnomocnený subjekt zo strany jednotlivých obcí zrealizovala verejné obstarávanie (VO) 
pre zadávanie zákazky „Spracovanie PD pre vybudovanie Multifunkčnej športovej plochy 
s prekrytím“, pričom časť sa musela opakovať a výber sa predĺžil.  
Dňa 17. 04. 2020 sme dostali správu o konečnom víťazovi v opakovanom VO pre naše 
mesto, v ktorom sa úspešným uchádzačom stala spoločnosť Marian Šulík Ing. arch.. 
Výherná ponuka je v prílohe správy. V súčasnosti sa podpisuje zmluva s úspešnými 
uchádzačmi na SZĽH a pracuje sa na zabezpečení projektovej dokumentácie pre uvedenú 
stavbu. Termín realizácie výstavby : rok 2020. 
 
K predloženému materiálu prebiehala diskusia.         
 
Uznesenie  č. 230/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
predloženú Informatívnu správu k projektu SZĽH - Malá ľadová plocha.  
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
 
10.3 Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – DS Smith, s.r.o. Hurbanovo 
Materiál predložil Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Dňa 11. 3. 2020 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť od spoločnosti DS Smith 
Slovakia s.r.o., so sídlom Dolné Hony 21/432, 949 01 Nitra, IČO: 36 360 902, ohľadom 
predĺženia prenájmu budovy. Jedná sa o predĺženie prenájmu nebytových priestorov o 
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výmere 150,46 m2 v budove so súpisným číslom 1146 - budova bývalej ZŠ v Bohatej, na 
parcele registra „C“ č. 6, ktoré žiadateľ prenajíma na základe Zmluvy o nájme nebytových 
priestorov č. NEH_030/2015 zo dňa 15. 6. 2015. Spoločnosť DS Smith Slovakia s.r.o. 
prevádzkuje vo vyššie uvedených priestoroch šijaciu dielňu už od roku 2015.  
V prenajatých priestoroch šijacej dielne sú zamestnané ženy – pracovníčky. Spoločnosť 
DS Smith Slovakia s.r.o. vykonala na vyššie uvedenej budove stavebné úpravy, boli 
vytvorené sociálne priestory, vykonala obnovu elektrické vedenia, vody a kúrenia, 
rekonštrukciu podláh, stien za účelom sfunkčnenia budovy a vytvorenia zdravého a 
kultúrneho pracovného prostredia. Žiadateľ – spoločnosť DS Smith Slovakia s.r.o. 
investovala do obnovy budovy, priestorov ako aj okolia budovy a pozemku nemalé 
finančné prostriedky. Vynaložené finančné prostriedky boli zohľadnené odpustením ceny 
nájmu počas prvých 5 rokov trvania nájmu, a to vo výške 15 046,00 €. 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 väčšinou všetkých 
poslancov zastupiteľstva. Nakoľko by si žiadateľ chcel prenajímať nebytové priestory v 
budove so súpisným číslom 1146 – bývalá ZŠ v Bohatej za účelom prevádzkovania šijacej 
dielne tak, ako to bolo doteraz, a udržať pracovné miesta pre zamestnankyne, bolo by 
nevhodné, aby sa tento nebytový priestor prenajal formou verejnej súťaže alebo 
dobrovoľnej dražby. 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. 
 
Uznesenie  č. 231/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
konštatuje,  
že prenájom nebytových  priestorov o výmere 150,46 m2 v budove  so súpisným číslom 
1146 – budovy bývalej ZŠ v Bohatej, ktorá sa nachádza na parcele registra „C“ č. 6 v k. ú. 
Bohatá pre žiadateľa spoločnosť DS Smith Slovakia s.r.o., so sídlom Dolné Hony 21/435, 
949 01 Nitra, IČO: 36 360 902 je prípad hodný osobitného zreteľa.   
odôvodňuje prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne,  
Žiadateľ prevádzkuje v budove bývalej ZŠ v Bohatej šijaciu dielňu od roku 2015 a má 
v záujme nebytové priestory v uvedenej budove používať aj naďalej. Žiadateľ uvedenú 
budovu zveľadil, vykonal rekonštrukciu budovy a priestorov, aby mohli spĺňať funkciu pre 
zdravé a kultúrne pracovné prostredie pre zamestnankyne šijacej dielne. Spoločnosť je 
prínosom pre mesto, nakoľko v tvorí pracovné miesta pre obyvateľov mesta, 
schvaľuje  
zverejnenie svojho zámeru prenajať nebytové priestory o výmere 150,46 m2 v budove so 
súpisným číslom 1146 – budova bývalej ZŠ v Bohatej, ktorá sa nachádza na parcele 
registra „C“ č. 6 v k. ú. Bohatá pre žiadateľa spoločnosť DS Smith Slovakia s.r.o., so 
sídlom Dolné Hony 21/435, 949 01 Nitra, IČO: 36 360 902 z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení na úradnej tabuli a webovej stránke Mesta Hurbanovo, a to najmenej 15 dní pred 
schvaľovaním tohto nájmu mestským zastupiteľstvom.  
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Cena nájmu sa určuje v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta 
Hurbanovo vo výške 20,00 €/m2 ročne, t. j. spolu: 3 009,20 € ročne. Nájomná zmluva 
bude uzatvorená na dobu 5 rokov. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
10.4 Žiadosť o prenájom priestorov v Centre voľného času Hurbanovo – Prosocia, 
s.r.o. 
Materiál predložil Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Dňa 16.04.2020 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť od spoločnosti Prosocia 
s.r.o., so sídlom Á. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo, IČO: 46 392 220, zastúpená 
konateľom pánom Mgr. Štefanom Labašom, ohľadom prenájmu priestorov o výmere 66 
m2 , v budove CVČ Hurbanovo, súpisné číslo 228, na parcele registra „C“ č. 1243, v k. ú. 
Bohatá, na ulici Novozámocká 10, 947 03 Hurbanovo – Bohatá, za účelom znovuzriadenia 
Detského opatrovateľského centra – Lienka. Spoločnosť Prosocia s.r.o. prevádzkovala v 
žiadaných priestoroch služby pre deti od roku 2014 do 2017. Z dôvodu rozhodnutia 
krízového štábu pre COVID 19 bolo súčasné Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov 
Lienka, nachádzajúce sa na adrese Súdna 8, Hurbanovo zatvorené od 16. 3. 2020, čo je pre 
tento druh sociálnej služby likvidačné.  
Vzhľadom na vzniknutú situáciu sa spoločnosť Prosocia s.r.o. rozhodla o dočasné 
prerušenie poskytovania sociálnych služieb v zariadení pre deti do troch rokov a zameniť 
využitie priestorov (na adrese Súdna 8, Hurbanovo) pre iný typ sociálnej služby. Od 1. 1. 
2021 by chcela spoločnosť Prosocia s.r.o. otvoriť špecializované zariadenie ambulantného 
typu pre seniorov. Keďže spoločnosti Prosocia s.r.o. nie je osud klientov, ktorí využívali 
služby v Zariadení o starostlivosť o deti do 3 rokov dieťaťa – Lienka ľahostajný, by radi 
poskytovali starostlivosť o deti v iných, prenajatých priestoroch. Zariadenie Lienka vrátiť 
do priestorov budovy CVČ považuje žiadateľ ako efektívne, kompromisné a rýchle 
riešenie. Prenajaté priestory by spoločnosť Prosocia s.r.o. upravila podľa potrieb na ich 
vlastné náklady. 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 väčšinou všetkých poslancov zastupiteľstva. 
Nakoľko by si spoločnosť Prosocia s.r.o. chcela prenajímať nebytové priestory na prízemí 
budovy CVČ na adrese Novozámocká 10, Hurbanovo za účelom prevádzkovania 
Detského opatrovateľského centra – Lienka, čo je sociálna činnosť, ktorá v meste 
Hurbanovo nie je zastúpená, bolo by nevhodné, aby sa tento nebytový priestor prenajal 
formou verejnej súťaže alebo dobrovoľnej dražby. 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.  
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Mgr. Tužinčin pripomienkoval nedostatočne pripravený materiál.  
Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ poznamenal, že Komisia sociálna, bytová 
a zdravotná pri MZ Hurbanovo sa s  prípadom zaoberala. 
Poslanec Melich navrhol, aby nájomná zmluva medzi Mestom Hurbanovo a spol. 
Prosocia, s.r.o. bola uzatvorená na kratšie obdobie ako päť rokov. 
Do diskusie sa zapojil aj Mgr. Pupák.  
 
Uznesenie  č. 232/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
konštatuje,  
že prenájom nebytových priestorov o výmere 66 m2, na prízemí v budove CVČ 
Hurbanovo, súpisné číslo 228, na parcele registra „C“ č. 1243, v k. ú. Bohatá, na ulici 
Novozámocká 10, 947 03 Hurbanovo – Bohatá pre žiadateľa spoločnosť Prosocia s.r.o., so 
sídlom Á. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo je prípad hodný osobitného zreteľa,   
odôvodňuje prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne.  
Žiadateľom je spoločnosť, ktorá v žiadaných priestoroch v minulosti prevádzkovala 
Detské opatrovateľské centrum – Lienka. Z dôvodu rozhodnutia krízové štábu bolo toto 
centrum zatvorené. Žiadateľ – spoločnosť Prosocia s.r.o. má v záujme aj naďalej 
prevádzkovať tento druh sociálnej služby – starostlivosť o deti do 3 rokov, a preto by si 
rada prenajímala priestory v budove CVČ Hurbanovo práve na tento účel,  
schvaľuje  
zverejnenie svojho zámeru prenajať nebytové priestory na prízemí budovy CVČ 
Hurbanovo o výmere 66 m2 , na adrese Novozámocká 10, Hurbanovo - Bohatá, ktorá sa 
nachádza na parcele registra „C“ č. 1243 – zastavaná plocha a nádvorie, v k. ú. Bohatá pre 
žiadateľa spoločnosť Prosocia s.r.o., so sídlom Á. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/91 
Zb. o majetku obcí v platnom znení na úradnej tabuli a webovej stránke Mesta Hurbanovo, 
a to najmenej 15 dní pred schvaľovaním tohto nájmu mestským zastupiteľstvom.  
Cena nájmu sa určuje vo výške 20,00 €/m2 ročne, t. j. spolu nájom: 1 320,00 €. Nájomná 
zmluva bude uzatvorená na dobu 5 rokov. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
Bc.Tomaščin, JUDr.Rusňák, PaedDr.,Mgr.Hajníková, Melich, Ševčík,                    za                                 6 
RNDr.Hamranová                                                                                                                                                                                    
                                                                                                    proti              0                                   
Mgr.Pupák, Doležaj, Mgr.Tužinčin, Schvarcz                                           zdržal sa hlasovania   4 
 
10.5 Žiadosť o odkúpenie pozemku – Krajčík a spol. 
Materiál predložil Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Dňa 5. 2. 2020 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť ohľadom predaja pozemkov 
v k. ú. Hurbanovo, ulica Športová. Žiadateľmi sú: 1. Juraj Krajčík, bytom Hečkova 
1532/1, 957 01 Dolné Ozorovce – Bánovce nad Bebravou  
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2. Ing. Michal Krajčík, bytom Striebornícka 523/36, 956 41 Uhrovec  
3. Ing. Viera Krajčíková, bytom Á. Fesztyho 1444/6, 947 01 Hurbanovo  
4. Marianna Karvaiová, bytom Jiráskova 3, 947 01 Hurbanovo  
5. Margita Stevlíková, bytom Rybárska 25, 947 01 Hurbanovo.  
Jedná sa o pozemky v k. ú. Hurbanovo, zapísaných na LV č. 4187, a to: - parcela registra 
„C“ č. 1391/5 – zastavané plochy o výmere 33 m2 (táto parcela bola novovytvorená 
geometrickým plánom č. 50301241-5/2020 zo dňa 27.01.2020 vyhotoveným geodetkou 
Ing. Klaudiou Ostružlíkovou) - parcela registra „C“ č. 1391/7 – zastavané plochy o 
výmere 9 m2 (táto parcela bola novovytvorená geometrickým plánom č. 50301241-5/2020 
zo dňa 27.01.2020 vyhotoveným geodetkou Ing. Klaudiou Ostružlíkovou) - parcela 
registra „C“ č. 1392/2 – záhrady o výmere 38 m2 Uvedené pozemky sú vo vlastníctve 
mesta Hurbanovo. Žiadatelia by si vyššie uvedené pozemky odkúpili od Mesta Hurbanovo 
z dôvodu, že došlo k zmene vlastníckych práv k pozemkom, ktoré priamo susedia so 
žiadanými pozemkami. Žiadatelia by odkúpením uvedených pozemkov získali vlastnícke 
práva k jednému celku pozemkov. Žiadané pozemky nie sú pre mesto Hurbanovo 
samostatne využiteľné. 
Žiadané pozemky od roku 2015 prenajímajú žiadatelia na základe Nájomnej zmluvy 
prenájme pozemku na dočasné užívanie č. NEH_063/2015 zo dňa 29. 6. 2015.  
Pozemky žiadajú žiadatelia odkúpiť do svojho vlastníctva nasledovne:  
- parcelu registra „C“ č. 1391/5 – zastavané plochy o výmere 33 m2 do podielového 
spoluvlastníctva žiadateľov pána Juraja Krajčíka, Ing. Michala Krajčíka a pani Ing. Viery 
Krajčíkovej a Marianny Karvaiovej v podiele každý po 1/4,  
- parcelu registra „C“ č. 1391/7 – zastavané plochy o výmere 9 m2 a parcelu registra „C“ 
č. 1392/2 – záhrady o výmere 38 m2 do výlučného vlastníctva žiadateľky pani Margity 
Stevlíkovej v podiele 1/1.  
Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení v § 9a, ods. 8, písm. e) pripúšťa 
majetok mesta predať bez verejnej súťaže alebo dobrovoľnej dražby v prípadoch hodných 
osobitného zreteľa, o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou 
všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. Nakoľko žiadané pozemky priamo hraničia 
s pozemkami, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľov, ktorí tieto pozemky využívajú a aj budú 
v budúcnosti využívať, a odkúpením týchto pozemkov by získali žiadatelia vlastnícke 
práva k jednému celku pozemkov hraničiacich s ich pozemkami, a tieto pozemky nie sú 
pre Mesto Hurbanovo využiteľné pre iné účely, nie je predpoklad, že by sa predali formou 
verejnej súťaže alebo dobrovoľnej dražby. 
 
Uznesenie  č. 233/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove konštatuje,  
že odpredaj pozemkov v k. ú. Hurbanovo, zapísaných na LV č. 4187, a to:  
parcela registra „C“ č. 1391/5 – zastavané plochy o výmere 33 m2 (táto parcela bola 
novovytvorená geometrickým plánom č. 50301241-5/2020 zo dňa 27. 1. 2020 
vyhotoveným geodetkou Ing. Klaudiou Ostružlíkovou) do podielového spoluvlastníctva 
žiadateľov pána Juraja Krajčíka, Ing. Michala Krajčíka a pani Ing. Viery Krajčíkovej 
a Marianny Karvaiovej v podiele každý po 1/4,  
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parcelu registra „C“ č. 1391/7 – zastavané plochy o výmere 9 m2 (táto parcela bola 
novovytvorená geometrickým plánom č. 50301241-5/2020 zo dňa 27. 1. 2020 
vyhotoveným geodetkou Ing. Klaudiou Ostružlíkovou) a parcelu registra „C“ č. 1392/2 – 
záhrady o výmere 38 m2 do výlučného vlastníctva žiadateľky pani Margity Stevlíkovej 
v podiele 1/1 za kúpnu cenu stanovenú v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom Mesta Hurbanovo, prílohy č. 3, vo výške 14,00 €/m2, je prípad hodný 
osobitného zreteľa.  
odôvodňuje prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne: Nakoľko žiadané pozemky 
priamo hraničia s pozemkami, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľov, ktorí tieto pozemky 
využívajú a aj budú v budúcnosti využívať, a pozemky sa nachádzajú za plotom 
žiadateľov, odkúpením týchto pozemkov by získali žiadatelia vlastnícke práva k jednému 
celku pozemkov hraničiacich s ich pozemkami, a tieto pozemky nie sú pre Mesto 
Hurbanovo využiteľné pre iné účely. Pozemky z hľadiska ich dispozície nie sú vhodné na 
samostatné využívanie.  
schvaľuje zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo odpredať nehnuteľnosti v k. ú. 
Hurbanovo, zapísaných  na LV č. 4187:  
parcela registra „C“ č. 1391/5 – zastavané plochy o výmere 33 m2 (táto parcela bola 
novovytvorená geometrickým plánom č. 50301241-5/2020 zo dňa 27.01.2020 
vyhotoveným geodetkou Ing. Klaudiou Ostružlíkovou) do podielového spoluvlastníctva 
žiadateľov pána Juraja Krajčíka, bytom Hečkova 1532/1, 957 01 Dolné Ozorovce – 
Bánovce nad Bebravou, pána Ing. Michala Krajčíka, bytom Striebornícka 523/36, 956 41 
Uhrovec, pani Ing. Viery Krajčíkovej, bytom Á. Fesztyho 1444/6, 947 01 Hurbanovo 
a Marianny Karvaiovej, bytom Jiráskova 3, 947 01 Hurbanovo, v podiele každý po 1/4,  
parcela registra „C“ č. 1391/7 – zastavané plochy o výmere 9 m2 (táto parcela bola 
novovytvorená geometrickým plánom č. 50301241-5/2020 zo dňa 27.01.2020 
vyhotoveným geodetkou Ing. Klaudiou Ostružlíkovou) a parcelu registra „C“ č. 1392/2 – 
záhrady o výmere 38 m2 do výlučného vlastníctva žiadateľky pani Margity Stevlíkovej, 
bytom Rybárska 25, 947 01 Hurbanovo, v podiele 1/1 za kúpnu cenu stanovenú v zmysle 
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo, prílohy č. 3, vo výške 
14,00 €/m2 , t. j. kúpna cena celkom: 1 120,00 €. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
 
10.6 Žiadosť o odkúpenie pozemku – Róbert Szabó 
Materiál predložil Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Dňa 3. 2. 2020 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť manželov Róberta Szabóa a 
Silvie Szabóovej, obaja bytom Pivovarská 252/23, 947 03 Hurbanovo - Bohatá ohľadom 
odpredaja pozemkov vo vlastníctve Mesta Hurbanovo. Jedná sa o pozemky v k. ú. Bohatá, 
ulica Pivovarská, ktoré boli novovytvorené geometrickým plánom č. 50301241-150/2019 
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zo dňa 26. 11. 2019 vyhotoveným geodetkou Ing. Klaudiou Ostružlíkovou, a to: parcela 
registra „C“ č. 1485/35 – zastavané plochy o výmere 2 m2 , parcela registra „C“ č. 
1485/37 – zastavané plochy o výmere 87 m2 a parcela registra „C“ č. 1508/10 – ostatné 
plochy o výmere 6 m2 . Pozemky sú evidované na LV č. 907 a sú vo vlastníctve Mesta 
Hurbanovo. Uvedené pozemky sú priľahlé k zastavanej ploche, na ktorej majú žiadatelia 
rodinný dom, v ktorom bývajú. Žiadané pozemky používajú už dlhé roky ako 
predzáhradka a vjazd do garáže. Žiadatelia majú v záujme vysporiadať majetkové vzťahy 
k pozemkom, ktoré sú priľahlé k ich záhrade a zastavanej ploche, kde majú žiadatelia 
rodinný dom, a preto majú záujem vyššie uvedené pozemky odkúpiť do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov. Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení v § 9a, 
ods. 8, písm. e) pripúšťa majetok mesta predať bez verejnej súťaže alebo dobrovoľnej 
dražby v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých mestské zastupiteľstvo 
rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. Nakoľko 
žiadané pozemky priamo susedia s pozemkom manželov Szabóových, ktorý využívajú ako 
svoju záhradu už dlhé roky a taktiež majú na zastavanej ploche svoj rodinný dom a tieto 
pozemky nie sú pre Mesto Hurbanovo využiteľné pre iné účely, nie je predpoklad, že by sa 
predali formou verejnej súťaže alebo dobrovoľnej dražby. 
 
Uznesenie  č. 234/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
konštatuje,  
že odpredaj pozemkov v k. ú. Bohatá, novovytvorené geometrickým plánom č. 50301241-
150/2019 zo dňa 26. 11. 2019 vyhotoveným geodetkou Ing. Klaudiou Ostružlíkovou, a to: 
parcely registra „C“ č. 1485/35 – zastavané plochy o výmere 2 m2 , parcely registra „C“ č. 
1485/37 – zastavané plochy o výmere 87 m2 a parcely registra „C“ č. 1508/10 – ostatné 
plochy o výmere 6 m2 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Róberta Szabóa 
a manželky Silvie Szabóovej, obaja bytom Pivovarská 2520/23, 947 03 Hurbanovo – 
Bohatá za kúpnu cenu stanovenú v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
Mesta Hurbanovo, prílohy č. 3, vo výške 9,00 €/m2, je prípad hodný osobitného zreteľa.  
odôvodňuje prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne:  
Žiadané pozemky priamo susedia s pozemkom manželov Szabóových, jedná sa o pozemky 
medzi cestou a nehnuteľnosťou žiadateľa, na ktorých sa nachádza aj príjazdová cesta k 
nehnuteľnosti a tieto pozemky sú pre Mesto Hurbanovo nevyužiteľné. Pozemky z hľadiska 
ich dispozície nie sú vhodné na samostatné využívanie, 
schvaľuje  
zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo odpredať nehnuteľnosti v k. ú. Bohatá, a to 
pozemky, parcelu registra „C“ č. 1485/35 – zastavané plochy o výmere 2 m2 , parcelu 
registra „C“ č. 1485/37 – zastavané plochy o výmere 87 m2 a parcelu registra „C“ č. 
1508/10 – ostatné plochy o výmere 6 m2, vedených na LV č. 907 do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov pána Róberta Szabóa a manželky Silvie Szabóovej, obaja 
bytom Pivovarská 2520/23, 947 03 Hurbanovo – Bohatá za kúpnu cenu stanovenú 
v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo, prílohy č. 3, vo 
výške 9,00 €/m2, t. j. kúpna cena celkom: 855,00 €.  
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Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                                                                                              
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 
10.7 Žiadosť o odkúpenie pozemku – Michal Homola 
Materiál predložil Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Dňa 11. 3. 2020 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť od pána Michala Homolu, 
bytom Jiráskova 750/8, 947 01 Hurbanovo ohľadom odpredaja pozemkov vo vlastníctve 
Mesta Hurbanovo. Jedná sa o pozemky v k. ú. Hurbanovo, ulica Športová, a to:  
- parcela registra „C“ č. 1441/4 – ostatná plocha o výmere 17 m2, ktorá bola 
novovytvorená geometrickým plánom č. 50301241-12/2020 zo dňa 05.02.2020 
vyhotoveným geodetkou Ing. Klaudiou Ostružlíkovou,  
- parcela registra „C“ č. 1448 – záhrada o výmere 74 m2, ktorej nový stav výmery je 
určený podľa geometrického plánu č. 50301241-12/2020 zo dňa 05.02.2020 vyhotoveným 
geodetkou Ing. Klaudiou Ostružlíkovou.  
Uvedené pozemky sú evidované na LV č. 2376 a sú vo vlastníctve Mesta Hurbanovo. 
Žiadané pozemky sú priľahlé k pozemkom, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ má 
v záujme vysporiadať majetkové vzťahy k pozemkom, ktoré sú priľahlé k jeho pozemkom, 
a preto majú záujem vyššie uvedené pozemky odkúpiť do svojho výlučného vlastníctva. 
Pozemok na parcele č. 1448 mala v prenájme Marta Szalayová, bytom Športová 335/30, 
Hurbanovo, pozemok je susediaci s pozemkom vo vlastníctve menovanej. Nájomná 
zmluva bola vyhotovená na dobu určitú, od 01.01.2017 do 31.12.2021.  
Menovaná požiadala mesto Hurbanovo o ukončenie nájomnej zmluvy, a tá bola dňa 
22.04.2020 ukončená. Menovaná súčasne prehlásila, že nemá záujem o odkúpenie tohto 
pozemku. Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení v § 9a, ods. 8, písm. e) 
pripúšťa majetok mesta predať bez verejnej súťaže alebo dobrovoľnej dražby v prípadoch 
hodných osobitného zreteľa, o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou 
väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. Nakoľko žiadané pozemky priamo 
susedia s pozemkami, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa a žiadateľ má v záujme 
vysporiadať majetkové vzťahy k pozemkom, ktoré sú priľahlé k jeho pozemkom, tieto 
pozemky nie sú pre Mesto Hurbanovo využiteľné pre iné účely, nie je predpoklad, že by sa 
predali formou verejnej súťaže alebo dobrovoľnej dražby. 
 
Uznesenie  č. 235/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
konštatuje,  
že odpredaj pozemkov v k. ú. Hurbanovo, ulica Športová, a to:  
parcela registra „C“ č. 1441/4 – ostatná plocha o výmere 17 m2, ktorá bola novovytvorená 
geometrickým plánom č. 50301241-12/2020 zo dňa 05.02.2020 vyhotoveným geodetkou 
Ing. Klaudiou Ostružlíkovou a parcela registra „C“ č. 1448 – záhrada o výmere 74 m2, 
ktorej nový stav výmery je určený podľa geometrického plánu č. 50301241-12/2020 zo 
dňa 05.02.2020 vyhotoveným geodetkou Ing. Klaudiou Ostružlíkovou do výlučného 
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vlastníctva pána Michala Homolu, bytom Jiráskova 750/8, 947 01 Hurbanovo, za kúpnu 
cenu stanovenú v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo, 
prílohy č. 3, vo výške 5,00 €/m2, je prípad hodný osobitného zreteľa.  
odôvodňuje prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne:  
Žiadané pozemky priamo susedia s pozemkami, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa a 
žiadateľ má v záujme vysporiadať majetkové vzťahy k pozemkom, ktoré sú priľahlé k jeho 
pozemkom, tieto pozemky sú pre Mesto Hurbanovo neprístupné a nevyužiteľné pre iné 
účely. Pozemky z hľadiska ich dispozície nie sú vhodné na samostatné využívanie. 
schvaľuje  
zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo odpredať nehnuteľnosti v k. ú. Hurbanovo, a to:  
parcela registra „C“ č. 1441/4 – ostatná plocha o výmere 17 m2, ktorá bola novovytvorená 
geometrickým plánom č. 50301241-12/2020 zo dňa 05.02.2020 vyhotoveným geodetkou 
Ing. Klaudiou Ostružlíkovou a parcela registra „C“ č. 1448 – záhrada o výmere 74 m2 , 
ktorej nový stav výmery je určený podľa geometrického plánu č. 50301241-12/2020 zo 
dňa 05.02.2020 vyhotoveným geodetkou Ing. Klaudiou Ostružlíkovou, vedených na LV č. 
2376 do výlučného vlastníctva pána Michala Homolu, bytom Jiráskova 750/8, 947 01 
Hurbanovo, za kúpnu cenu stanovenú v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom Mesta Hurbanovo, prílohy č. 3, vo výške 5,00 €/m2, t. j. kúpna cena celkom: 
455,00 €. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 9                                                                             
                                                                                               proti              0                                                                                                             
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
Počas hlasovania poslanec Doležaj nebol prítomný. 

 
10.8 Žiadosť o prenájom pozemku – Fidelio, s.r.o. 
Materiál predložil Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Dňa 18.02.2020 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť o prenájom pozemku od 
spoločnosti Fidelio, s.r.o., so sídlom Slnečná 921/1, 946 52 Imeľ, IČO: 47 886 943, 
zastúpená konateľom Denisom Zácsikom. Jedná sa o časť z pozemku, parcely registra „C“ 
č. 1325/1 – zastavaná plocha o výmere 86 m2 , v k. ú. Hurbanovo. Pozemok je evidovaný 
v katastri nehnuteľností na LV č. 2376 a je vo vlastníctve Mesta Hurbanovo. Žiadaný 
pozemok prenajímala od roku 2003 spoločnosť G.B.A., s.r.o. Spoločnosť G.B.A., s.r.o. 
zriadila na uvedenom pozemku letnú terasu pri reštaurácii Twins, ktorá je vo vlastníctve 
spoločnosti G.B.A., s.r.o. Keďže došlo k zmene nájomcu reštaurácie Twins, toho času 
prenajíma reštauráciu spoločnosť Fidelio, s.r.o. Nájomná zmluva na pozemok pod letnou 
terasou so spoločnosťou G.B.A., s.r.o. bola ukončená dohodou ku dňu 30.11.2019.  
Z dôvodu, že žiadateľ – spoločnosť Fidelio, s.r.o. prenajíma a prevádzkuje reštauráciu 
Twins na Komárňanskej ulici v Hurbanove, by si chcel prenajímať aj prislúchajúcu časť 
pozemku, parcely registra „C“ č. 1325/1 – zastavaná plocha o výmere 86 m2, ktorý 
pozemok je vo vlastníctve Mesta Hurbanovo, za účelom zriadenia letnej terasy. Letná 
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terasa by sa prevádzkovala v období od 1. mája do 30. septembra príslušného 
kalendárneho roka (t.j. 5 mesiacov v roku). 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 väčšinou všetkých poslancov zastupiteľstva. 
Nakoľko žiadateľ prenajíma a prevádzkuje reštauráciu Twins na Komárňanskej ulici v 
Hurbanove, má v záujme si prenajímať aj žiadaný pozemok za účelom zriadenia letnej 
terasy, a cez tento pozemok je prístup aj do samotnej reštaurácie, bolo by nevhodné, aby sa 
táto časť pozemku prenajala formou verejnej súťaže alebo dobrovoľnej dražby. 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.  
 
Bc. Tomaščin navrhol pri prenajímaní časti pozemku pre letnú terasu uzatvoriť nájomnú 
zmluvu na 12 mesiacov. 
Primátor mesta uviedol, že spol. Fidelio, s.r.o. žiadalo letnú terasu prevádzkovať 5 
mesiacov. 
 
Uznesenie  č. 236/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
konštatuje,  
že prenájom časti z pozemku, parcely registra „C“ č. 1325/1 – zastavaná plocha o výmere   
86 m2 pre žiadateľa, spoločnosť Fidelio, s.r.o. je prípad hodný osobitného zreteľa.  
odôvodňuje prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne:       
Žiadateľ prenajíma a prevádzkuje reštauráciu Twins na Komárňanskej ulici v Hurbanove   
a má v záujme si prenajímať aj žiadaný pozemok o výmere 86 m2 , na ktorom sa nachádza 
prístupová cesta k reštaurácii, za účelom zriadenia letnej terasy, a to v období od 1. mája 
do 30. septembra príslušného kalendárneho roka (t.j. 5 mesiacov v roku).  
schvaľuje  
zverejnenie svojho zámeru prenajať časť z pozemku, parcely registra „C“ č. 1325/1 – 
zastavaná plocha o výmere 86 m2 pre spoločnosť Fidelio, s.r.o., so sídlom Slnečná 921/1, 
946 52 Imeľ, IČO: 47 886 943 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 
9, písm. c) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení na úradnej tabuli 
a webovej stránke Mesta Hurbanovo, a to najmenej 15 dní pred schvaľovaním tohto nájmu 
mestským zastupiteľstvom. Cena nájmu sa určuje podľa Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom Mesta Hurbanovo vo výške 10,00 €/m2 ročne, t. j. 358,35 € ročne (5 mesiacov 
v každom kalendárnom roku). 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                 9                                                                             
Bc.Tomaščin                                                                                proti              1                                                                                                             
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
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10.9 Poslanecký návrh – vybudovanie oplotenia mestského pozemku 
Materiál predložil Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove prijalo na svojom predchádzajúcom zasadnutí 
uznesenie, ktorým požiadalo primátora mesta Hurbanovo o vypracovanie Pozemkového 
auditu pozemkov a nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Hurbanovo. Na základe tohto 
kroku sa začalo ozývať viacero obyvateľov Mesta Hurbanovo, ktorí začali upozorňovať na 
nezrovnalosti pri využívaní mestských pozemkov. Jedným z takýchto prípadov je aj 
pozemok v katastrálnom území mesta Hurbanovo na parcele č. 1214 vedený na liste 
vlastníctva č. 2376 ako záhrada s výmerou 495 m2. Tento pozemok je v súčasnosti 
využívaný majiteľom susedného pozemku Romanom Lakatošom a jeho rodinnými 
príslušníkmi. Medzi odpadmi, ktoré sú uložené na pozemku vlastnenom Mestom 
Hurbanovo sa nachádza nielen bežný tuhý komunálny odpad pochádzajúci z domácnosti, 
ale aj veľké množstvo gumených pneumatík a automobilových dielov. Majiteľ susedného 
pozemku Roman Lakatoš nemá a nikdy nemal s Mestom Hurbanovo uzatvorenú žiadnu 
platnú nájomnú zmluvu, ktorá by jeho alebo jeho rodinných príslušníkov akokoľvek 
oprávňovala využívať tento pozemok, ktorý je majetkom Mesta Hurbanovo.  
Riešenie tohto problému pán poslanec vidí v aplikovaní nasledovných dvoch krokov:  
1. Výzva na vypratanie a vyčistenie pozemku  
2. Vybudovanie oplotenia medzi pozemkom vo vlastníctve mesta (k.ú. Hurbanovo, č. parc. 
1214) a medzi pozemkom Romana Lakatosa (k.ú. Hurbanovo, č. parc. 1215). 
 
Mgr. Pupák uviedol, že susedia sú ochotní spolupracovať s mestom, sprístupnia vlastný 
pozemok na vybudovanie oplotenia. 
Primátor mesta, Mgr. Závodský poznamenal, že vhodné riešenie by bolo keby susedia 
prejavili záujem odkúpenia spomínaného pozemku. S uvedenou myšlienkou súhlasil aj 
poslanec Ševčík. 
 
Uznesenie  č. 237/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
žiada  
primátora mesta o zabezpečenie vypratania a vyčistenia pozemku vo výlučnom vlastníctve 
Mesta Hurbanovo (k.ú. Hurbanovo, č. parc. 1214) vedeného na liste vlastníctva č. 2376 
ako záhrada s výmerou 495 m2.  
Zároveň žiada o vybudovanie oplotenia medzi predmetným pozemkom vo vlastníctve 
Mesta Hurbanovo (k.ú. Hurbanovo, č. parc. 1214 vedeného na liste vlastníctva č. 2376 ako 
záhrada s výmerou 495 m2 a susedným pozemkom vo vlastníctve Romana Lakatoša (k.ú. 
Hurbanovo, č. parc. 1215) vedeného na liste vlastníctva č. 66 ako záhrada s výmerou 240 
m2. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                 8                                                                             
Bc.Tomaščin                                                                                proti              1                                                                                                             
PaedDr.,Mgr. Hajníková                                                                  zdržal sa hlasovania   1 
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K bodu 11 – D i s k u s i a  
        Do diskusie z poslancov mestského zastupiteľstva sa neprihlásil nikto. 
 
 
K bodu 12 – 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 13. 
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    
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