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Z á p i s n i c a 
 

zo  14.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,  
ktoré sa konalo dňa 21. 5. 2020 

 
Rokovanie  14.  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. 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.  Návrh záverečného účtu Mesta Hurbanovo za rok 2019 
5.  Rozbor hospodárenia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hurbanovo za   
     rok 2019 
6.  Návrh na použitie rezervného fondu Mesta Hurbanovo v roku 2020   
7.  Správa o výsledku kontroly hlavného kontrolóra mesta HK/2/2020 
8.  Návrh na menovanie náčelníka Mestskej polície v Hurbanove do funkcie 
9.  Rôzne 
9.1 Informatívna správa o stave pohľadávok k 31. 3. 2020 
9.2 Súhlas s odpredajom pozemkov - Róbert Szabó s Silvia Szabóová 
9.3 Súhlas s odpredajom pozemkov - Juraj Krajčík a spol. 
9.4 Súhlas s odpredajom pozemkov - Michal Homola 
9.5 Súhlas s prenájmom nebytových priestorov - Prosocia s.r.o. 
9.6 Súhlas s prenájmom nebytových priestorov - DS Smith Slovakia s.r.o. 
9.7 Súhlas s prenájmom pozemku - Fidelio, s.r.o. 
9.8 Žiadosť o odkúpenie nehnuteľností - Bilfer Trading, s.r.o. 
9.9 Poslanecký návrh – Vybudovanie ochrannej a zároveň okrasnej časti odberného miesta   
      Artézskej studne 
9.10 Poslanecký návrh – Osadenie pitnej fontány 
9.11 Poslanecký návrh – Odstránenie výdajového stojanu na pitnú vodu 
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10. Diskusia 
11. Záver   
 
Poslanec Doležaj predložil poslanecký návrh o rozšírení bodu 9 - rôzne o dva materiály:   
bod 9.12 – Presťahovanie Centra voľného času Hurbanovo  
bod 9.13 – Úprava Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Hurbanove 
Mgr. Pupák tiež predložil poslanecký návrh o rozšírení bodu rôzne o materiál:   
bod 9.14 – Rekonštrukcia Kultúrneho domu Hurbanovo – II. etapa 
Bc. Tomaščin podporil návrh poslancov, zároveň apeloval, aby do budúcna nebol 
predložený materiál v deň zasadnutia, nakoľko poslanci nie sú dostatočne oboznámení 
s materiálom. 
Ďalej poslanec Schvarcz žiadal z programu rokovania mestského zastupiteľstva stiahnuť 
bod 9.5 – Súhlas s prenájmom nebytových priestorov Prosocia s.r.o. 
Poslanec Melich žiadal z programu rokovania stiahnuť bod č. 6 – Návrh na použitie 
rezervného fondu Mesta Hurbanovo v roku 2020 a Mgr. Tužinčin žiadal stiahnuť bod 9.8 
– Žiadosť o odkúpenie nehnuteľností Bilfer Trading, s.r.o. 
 
Mgr. Závodský, primátor mesta poprosil poslancov o hlasovanie za pôvodný návrh 
programu rokovania: 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
 RNDr.Hamranová, JUDr.Rusňák, PaedDr.,Mgr.Hajníková, Ševčík                  za                                 4                                                                             
Bc.Tomaščin, Mgr.Tužinčin                                                                                      proti              2 
Mgr.Pupák, Doležaj, Melich, Schvarcz                                                   zdržal sa hlasovania   4 
 
Pôvodný návrh programu 14. zasadnutia mestského zastupiteľstva nebol schválený. 
 
Hlasovanie za program rokovania s navrhnutými zmenami poslancov: 
bod 9.12 – Presťahovanie Centra voľného času Hurbanovo  
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
 JUDr.Rusňák, PaedDr.,Mgr.Hajníková, Ševčík, Mgr.Pupák,                          za                                 8                                                                             
Doležaj, Mgr.Tužinčin, Melich, Schvarcz 
Bc.Tomaščin                                                                                                              proti              1 
RNDr.Hamranová                                                                          zdržal sa hlasovania   1 

Doplnenie bodu 9.12 do návrhu programu rokovania MZ bolo prijaté. 
 
bod 9.13 – Úprava Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva 
v Hurbanove: 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
PaedDr.,Mgr.Hajníková, Ševčík, Mgr.Pupák, Bc.Tomaščin                           za                                 8                                                                            
Doležaj, Mgr.Tužinčin, Melich, Schvarcz 
                                                                                                                                  proti              0 
RNDr.Hamranová, JUDr.Rusňák                                                        zdržal sa hlasovania                2 
Doplnenie bodu 9.13 do návrhu programu rokovania MZ bolo prijaté. 
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bod 9.14 – Rekonštrukcia Kultúrneho domu v Hurbanove – II. etapa 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
 PaedDr.,Mgr.Hajníková, Ševčík, Mgr.Pupák, Bc.Tomaščin                            za                                 9                                                                           
Doležaj, Mgr.Tužinčin, Melich, Schvarcz, JUDr.Rusňák 
                                                                                                                                   proti              0 
RNDr.Hamranová,                                                                                zdržal sa hlasovania                1 
Doplnenie bodu 9.14 do návrhu programu rokovania MZ bolo prijaté. 
 
Stiahnutie bodu 9.5 – Súhlas s prenájmom nebytových priestorov Prosocia s.r.o. 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
 Mgr.Pupák, Doležaj, Schvarcz, Melich, Mgr.Tužinčin                                           za                                 5                                                                           
PaedDr.,Mgr.Hajníková, Ševčík, JUDr.Rusňák, Bc.Tomaščin                                   proti              4 
RNDr.Hamranová,                                                                                zdržal sa hlasovania                1 
Stiahnutie bodu 9.5 z návrhu programu rokovania MZ nebolo prijaté. 

Stiahnutie bodu č. 6 – Návrh na použitie rezervného fondu Mesta Hurbanovo v roku 
2020: 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
 Mgr.Pupák, Doležaj, Schvarcz, Melich, Mgr.Tužinčin                                           za                                 5                                                                           
Ševčík, JUDr.Rusňák, Bc.Tomaščin                                                                             proti              3 
RNDr.Hamranová, PaedDr.,Mgr.Hajníková,                                                   zdržal sa hlasovania               2 
Stiahnutie bodu č. 6 z návrhu programu rokovania MZ nebolo prijaté. 
 
Stiahnutie bodu 9.8 – Žiadosť o odkúpenie nehnuteľností Bilfer Trading, s.r.o. 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
 Mgr.Pupák, Doležaj, Schvarcz, Melich, Mgr.Tužinčin, Ševčík                                   za                                 6                                                                           
Bc.Tomaščin                                                                                                                  proti              1 
RNDr.Hamranová, PaedDr.,Mgr.Hajníková, JUDr.Rusňák                                   zdržal sa hlasovania               3 
Stiahnutie bodu 9.8 z návrhu programu rokovania MZ bolo prijaté. 

Mgr. Závodský, primátor mesta poprosil poslancov o hlasovanie o návrh programu 
s prijatými zmenami: 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
PaedDr.,Mgr.Hajníková, JUDr.Rusňák, Mgr.Tužinčin, Ševčík, Schvarcz                     za                                 6                                                                           
Bc.Tomaščin 
                                                                                                                                        proti              0 
RNDr.Hamranová, Mgr.Pupák, Doležaj, Melich                                                      zdržal sa hlasovania             4 
 
Z dôvodu, že návrh programu s prijatými zmenami nebol poslancami MZ odsúhlasený, 
primátor mesta Mgr. Závodský konštatoval, že zasadnutie mestského zastupiteľstva v 
Hurbanove, dňa 21. 5. 2020 preruší a vyhlásil termín pokračovania prerušeného zasadnutia 
mestského zastupiteľstva na deň 28. 5. 2020 so začiatkom o 16.00 hod. v Kultúrnom dome 
Hurbanovo. 
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Hlasovanie o termín pokračovania zasadnutia mestského zastupiteľstva: 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
PaedDr.,Mgr.Hajníková, JUDr.Rusňák, Mgr.Tužinčin, Ševčík,                                   za                                 6                                                                           
Bc.Tomaščin, RNDr.Hamranová 
                                                                                                                                        proti              0 
Mgr.Pupák, Doležaj, Melich, Schvarcz                                                                     zdržal sa hlasovania              4 

 
Mgr. Peter Závodský, primátor mesta sa poďakoval všetkým prítomným za účasť 
a prerušil 14. 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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Z á p i s n i c a 
 

zo  14.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove - pokračovanie,  
ktoré sa konalo dňa 28. 5. 2020 

 
Rokovanie  14.  zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Hurbanove – 

pokračovanie 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. 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 s prijatými 
zmenami z predchádzajúceho zasadnutia.  
1. Otvorenie, schválenie pracovných komisií a zapisovateľky 
2.  Interpelácia  
3.  Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 
4.  Návrh záverečného účtu Mesta Hurbanovo za rok 2019 
5.  Rozbor hospodárenia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hurbanovo za   
     rok 2019 
6.  Návrh na použitie rezervného fondu Mesta Hurbanovo v roku 2020   
7.  Správa o výsledku kontroly hlavného kontrolóra mesta HK/2/2020 
8.  Návrh na menovanie náčelníka Mestskej polície v Hurbanove do funkcie 
9.  Rôzne 
9.1 Informatívna správa o stave pohľadávok k 31. 3. 2020 
9.2 Súhlas s odpredajom pozemkov - Róbert Szabó s Silvia Szabóová 
9.3 Súhlas s odpredajom pozemkov - Juraj Krajčík a spol. 
9.4 Súhlas s odpredajom pozemkov - Michal Homola 
9.5 Súhlas s prenájmom nebytových priestorov - Prosocia s.r.o. 
9.6 Súhlas s prenájmom nebytových priestorov - DS Smith Slovakia s.r.o. 
9.7 Súhlas s prenájmom pozemku - Fidelio, s.r.o. 
9.8 Žiadosť o odkúpenie nehnuteľností - Bilfer Trading, s.r.o. – bod stiahnutý z rokovania   
      MZ 
9.9 Poslanecký návrh – Vybudovanie ochrannej a zároveň okrasnej časti odberného miesta   
      Artézskej studne 
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9.10 Poslanecký návrh – Osadenie pitnej fontány 
9.11 Poslanecký návrh – Odstránenie výdajového stojanu na pitnú vodu 
9.12 Poslanecký návrh – Presťahovanie Centra voľného času 
9.13 Poslanecký návrh – Úprava Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva      
        v Hurbanove 
9.14 Poslanecký návrh – Rekonštrukcia Kultúrneho domu v Hurbanove 
10. Diskusia 
11. Záver                                                                                         
 
Mgr. Závodský, primátor mesta konštatoval, že na predchádzajúcom 14. zasadnutí došlo 
k procesnej chybe pri určovaní hlasov potrebných na schválenie zmeny programu. Pri 
kontrole počtu hlasov a vyhodnocovania sa  vychádzalo z odbornej literatúry, kde bolo 
uvedené nesprávne technickou chybou trojpätinová väčšina všetkých poslancov, avšak 
bola potrebná len nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, t.j. 6 hlasov.   
Primátor mesta poprosil poslancov o opätovné hlasovanie za zmenený program rokovania 
mestského zastupiteľstva. 
 
Program rokovania pokračovaného 14. zasadnutia mestského zastupiteľstva  konaného 
dňa 28. 5. 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 
                                                                        František  Schvarcz 
 
Mandátová komisia:       RNDr. Mária  Hamranová 
                  Eduard Ševčík 
        PaedDr.,Mgr. Angelika Hajníková 
 
Zapisovateľka:                                     Silvia   Fejesová 
 
Overovatelia:       Mgr. Ľuboš Tužinčin                                                                                                         
                                                                         JUDr. Miroslav Rusňák 
 
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 
dotazy z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva. 
Poslanec Ševčík sa pýtal na štádium projektu opravy chodníka na ul. Športovej, úsek 
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medzi Základnou školou s materskou školou Árpáda Fesztyho s VJM a areálom mestského 
športového klubu. 
- V rámci Miestnej akčnej skupiny – Mikroregión Hurbanovo, boli žiadosti o poskytnutie 
dotácie podané v riadnom termíne, kde v súčasnosti sú žiadosti o dotáciu v hodnotiacom 
procese. Termín ukončenia tohto procesu nie je známy. 
Poslanec Schvarcz tlmočil požiadavku mladých rodín, ktoré prejavili záujem o kúpu 
stavebných pozemkov. 
- Už v roku 2019 boli poslancom na pracovnej porade predstavené viaceré vhodné lokality 
na výstavbu rodinných domov, pričom neprišlo k zhode na lokalite najvhodnejšej na 
výstavbu. V prvom rade musí prísť k výberu lokality vhodnej na výstavbu rodinných 
domov. Následne mesto pripraví materiál o predbežných finančných prostriedkoch 
potrebných na ich prípravu, ktoré bude treba vyčleniť z rozpočtu mesta, či už na 
vybudovanie inžinierskych sietí, cesty, alebo prípadného vysporiadania pozemkov, ktoré 
nie sú vo vlastníctve mesta v tejto súvislosti. 
        V rámci interpelácie sa Bc. Tomaščin vyjadril k chybnému vyhodnoteniu počtu 
hlasov potrebných na schválenie zmeny programu 14. zasadnutia mestského 
zastupiteľstva. Z dôvodu, aby sa do budúcna predišlo k takejto nezrovnalosti, bolo by  
vhodné v rámci predložených materiálov uviesť v zmysle zákona potrebný počet hlasov na 
schválenie uznesení.  
Mgr. Pupák požiadal Ing. Kasášovú, prednostku mestského úradu, aby sa vyjadrila, 
z akého dôvodu muselo mestské zastupiteľstvo ešte raz zasadať.  
Ing. Kasášová uviedla, že naozaj sa stala chyba. Pri predložení nových návrhov 
týkajúcich sa doplnenia programu na zaradenie rokovania zastupiteľstva poslancami pani 
prednostka okamžite reagovala ako treba hlasovať, aby zmena programu prebehla 
v zmysle zákona. Uviedla údaj z odbornej  publikácie pre miestnu samosprávu, v ktorej 
bolo kvórum hlasovania chybne uvedené, že  pri prijatí zmeny zverejneného návrhu 
programu rokovania  mestského zastupiteľstva je potrebná trojpätinová väčšina všetkých 
poslancov a tým pádom došlo k omylu. 
Mgr. Závodský, primátor mesta uviedol, že po preverení skutočností sa písomne 
dotazoval tvorcu publikácie na chybne uvedený údaj, ktorý sa písomne za chybný údaj 
ospravedlnil. Uvedený údaj je chybne publikovaný aj v ďalšej publikácii pre samosprávy.  
Fotokópie strán z publikácií, v ktorých je uvedený chybný údaj o hlasovaní zaslal všetkým 
poslancom na vedomie. Konštatoval, že poučením pre všetkých je spoliehať sa výlučne  na 
ustanovenie zákona. 
 
Z uvedeného dôvodu Mgr. Pupák predložil návrh na uznesenie: 
Uznesenie  č. 238/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
ž i a d a 
primátora mesta do najbližšieho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove 
pripraviť Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, ktorý bude 
aktualizovaný. 
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Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                   za                                 9                                                                             
                                                                                         proti                        0                                   
JUDr. Rusňák                                                                         zdržal sa hlasovania   1 
 
Ďalej Mgr. Pupák predložil viacero podnetov od občanov: 
1. Informoval sa, či podľa stavebného zákona je možnosť prihlásiť osobu na trvalý pobyt 
do neskolaudovaného domu bez stavebného povolenia. 
2. Pýtal sa na prepadnutú cestu v križovatke Pivovarská – Sládkovičova, kde z dôvodu 
návalových dažďov cesta popraskala a upchala sa kanalizácia. 
3. Informoval sa o priebehu selekcie detí do materských škôl od 1. júna 2020, nakoľko 
jedna rodina dostala negatívnu odpoveď pri prihlasovaní dieťaťa do materskej školy.  
4. Sťažoval sa na neprispôsobivých občanov z lokality Šárad. Požiadal Ing. Šestáka 
v rámci čistenia pozemku pristúpiť k vybudovaniu oplotenia mestského pozemku. 
5. Informoval sa o štádiu vypracovania pozemkového auditu so zameraním na lokalitu 
Šárad.  
Následne Mgr. Pupák vymenoval viaceré prijaté uznesenia z minulého roka, ktoré nie sú 
splnené a z ktorých mesto nemá reálny výstup.  
 
Na 1. dotaz odpovedal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Ohľadom 
prideľovania súpisného čísla stavby uviedol, že súpisné číslo môže mesto prideliť 
len stavbe, ktorá bola skolaudovaná. Výnimky sa sťahujú na stavby spred roku 1976. 
Prihlasovanie osôb na trvalý pobyt vyplýva zo zákona 253/1998. Nie je možnosť prihlásiť 
osobu do neskolaudovanej stavby, resp. do stavby bez súpisného čísla. 
Na dotaz ohľadom pozemkového auditu odpovedal, že zamestnanci správneho oddelenia 
sa zaoberajú s problematikou podľa možnosti.  
Na ostatné dotazy odpovedal Mgr. Závodský, primátor mesta: 
- Spoločnosť Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo preskúma dôvod prepadnutia cesty 
v križovatke Pivovarská – Sládkovičova. Zároveň bolo riešené aj upchatie kanalizácie 
počas dažďov. Pán primátor apeloval na obyvateľov mesta, aby nehádzali rôzne predmety, 
t.j. vlhčené utierky, kusy jedla atď. do kanalizačných potrubí.  
- Pri selekcií detí do materských škôl bolo dodržané Usmernenie ministerstva školstva SR.  
RNDr. Hamranová, zástupkyňa primátora mesta konštatovala, že v obidvoch materských 
školách budú fungovať tri triedy s max. pätnástimi deťmi. Od 1. 6. bude základnú školu na 
Nám. Konkolyho - Thege navštevovať 140 žiakov v 1.- 5. ročníku.  Prevádzka školy bude 
od 7.00 – do 16.00 hodiny.  
Na základnej škole Árpáda Fesztyho s VJM bude vyučovanie prebiehať v dvoch triedach 
s pätnástimi deťmi. Piaty ročník je samostatná trieda. Učitelia v 6.- 9. ročníku zostávajú 
doma na online vyučovaní. 
- Ohľadom čistenia lokality Šárad Ing. Šesták odpovedal, že mesto aktuálne rieši dve 
lokality čiernych skládok pomocou splátkového kalendára. Prvá lokalita je pozemok za 
domom MUDr. Paličkovej a druhá lokalita je na konci ul. Úzkej. Mesto spolupracuje 
s občianskou skupinou zo Šáradu. Konečné riešenie bude oddelenie prechodu z ul. Úzkej 
na Šáradskú. 
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Poslanec Doležaj tlmočil podnet obyvateľov, nakoľko z priestorov cintorína  mestskej 
časti Nová Trstená sa vynáša komunálny odpad do kontajnerov určených pre odpad. 
Obyvatelia žiadajú znemožnenie vynášania komunálneho odpadu so zvýšenou kontrolou. 
- Upozornil na výjazd z ul. Ordódyho na ulicu Novozámockú, nakoľko na hlavnej ceste 
oproti záhradkárskeho centra Koliada parkujúce autá bránia výhľadu. Prosil osadiť 
dopravné značenie zákazu státia a zastavenia. 
- Pýtal sa na stav petície občanov ul. Ordódyho, týkajúcej sa riešenia nebezpečnej 
dopravnej premávky. 
- Informoval sa o štádiu vypracovania návrhu Zásad odmeňovania občanov za monitoring 
znečistenia prírody a okolia mesta Hurbanova. 
- Ďalej sa informoval o štádiu vypracovania Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
o reklamných plochách. 
- Pýtal sa na rekonštrukciu sociálnych zariadení a kanalizácie v budove Základnej školy 
na Námestí Konkolyho – Thege, ďalej na 
- vysporiadanie pozemkov okolo cintorína v mestskej časti Vék,  
- na podrobný plán realizácie projektov a aktivít v meste Hurbanovo pre roky 2019 –  
2022. 
- na riešenie opätovného podania žiadosti ohľadne vyznačenia prístupovej cesty 
k záhradám pri odbočke reštaurácie Twins. 
- na štádium vypracovania analýzy výstavby bytových domov strednej a vyššej kategórie 
v meste Hurbanovo. 
Mgr. Závodský, primátor mesta na dotazy odpovedal nasledovne: 
- Vynášanie komunálneho odpadu v Novej Trstenej sa preverí, bude sa hľadať riešenie. 
- Ohľadom parkovania vozidiel na hlavnej ceste oproti záhradkárskeho centra Koliada, 
stanovisko Dopravného inšpektorátu Komárno bolo zamietavé. 
- Petícia občanov ul. Ordódyho – bola vykonaná tvaromiestna obhliadka za prítomnosti  
Dopravného inšpektorátu Komárno aj Komisii verejného poriadku a dopravy pri MZ 
Hurbanovo. Dopravný inžinier nedal súhlasné stanovisko z dôvodu, že v minulosti už bol 
osadený spomaľovací prah a po čase ho obyvatelia tejto ulice žiadali odstrániť. 
- Monitoring znečistenia prírody a okolia mesta Hurbanova – dokument zatiaľ nie je 
vypracovaný. 
- VZN o reklamných plochách – rieši sa v Zásadách hospodárenia a majetku mesta 
Hurbanovo. 
- Rekonštrukcia sociálnych zariadení a kanalizácie v budove ZŠ na Námestí Konkolyho – 
Thege – ďalšie informácie vie poskytnúť riaditeľka školy, Mgr. Ďurišová.  
- Pozemky okolo cintorína Vék – bol dohodnutý termín jednania, kvôli opatreniam 
koronakrízy sa posúva jednanie. 
-   Plán realizácie projektov a aktivít v meste Hurbanovo – správa mestskému 
zastupiteľstvu bola predložená, dodatočne dáme odpoveď. 
- Vecné bremeno prístupovej cesty k záhradám – situácia bude preverená, nakoľko 
uznesenie na vypracovanie geometrického plánu bolo schválené. 
- Analýza výstavby bytových domov – zatiaľ nebola riešená. 
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Poslanec Doležaj pripomienkoval, z akého dôvodu nebolo zaradené do plánu projektov 
pre rok 2020 – zhotovenie nového asfaltového koberca na cestu v Novej Trstenej. 
Informoval sa či mesto preverovalo možnosti čerpania dotácie z Krajskej samosprávy, 
resp. z eurofondov. 
Mgr. Závodský, primátor mesta uviedol, že uznesenie ohľadne petície občanov z Novej 
Trstenej bolo prijaté, zhotovenie bude realizované podľa možnosti finančných 
prostriedkov mesta. 
RNDr. Hamranová ohľadne rekonštrukcie sociálnych zariadení a kanalizácie v budove 
ZŠ poznamenala, že boli vyhotovené cenové ponuky, prebiehajú rokovania a cez letné 
prázdniny sa vykonajú rekonštrukčné práce. 
Mgr. Pupák poznamenal, že obyvatelia ul. Ordódyho boli otvorení aj na iné riešenia 
ohľadom zmiernenia nebezpečnej dopravnej premávky. 
Poslanec Melich sa informoval o štádiu vypracovania projektu osvetlenia prechodov pre 
chodcov a vybudovania prechodu pre chodcov v Zelenom Háji. 
Mgr. Závodský, primátor mesta uviedol, že projektová dokumentácia na prechod pre 
chodcov je vypracovaná, výška cenovej kalkulácie činí cca. 80 000 € na 16 ks prechodov. 
Ďalšie informácie poskytne Ing. Bahorec na rokovaní dozornej rady. 
O vybudovaní prechodu pre chodcov v Zelenom Háji budeme informovať. 
PaedDr., Mgr. Hajníková tlmočila dotaz občanov, či mesto využíva všetky zákonné 
možnosti k zamedzeniu správaniu sa neprispôsobivých občanov. 
Mgr. Závodský, primátor mesta odpovedal, že nie len mestská polícia ale aj terénne 
sociálne pracovníčky sa zaoberajú s problematikou na dennom poriadku. Niektorí občania 
nie sú ochotní spolupracovať. Mesto sa snaží využiť maximálne všetky dostupné 
prostriedky, ktoré vie použiť aby boli k tomu donútení. Každý prípad je individuálny.  
Poslanec Ševčík žiadal zlikvidovať dezolátnu informačnú tabuľu oproti očnej ambulancii 
Lens, s.r.o. Hurbanovo. 
- Pýtal sa v akom štádiu sú finančné dotácie z rozpočtu mesta poskytnuté organizáciám.  
- Upozornil na znečistené okolie od obchodného domu Tesco až po Základnú umeleckú 
školu. 
Mgr. Závodský, primátor mesta uviedol, že stav tabule bude preverený. 
Ohľadne finančnej dotácie konštatoval, že boli oslovené všetky organizácie kvôli 
výpadkom podielových daní. Vzhľadom na to, že plánované podujatia sa nezrealizovali 
bola znížená výška schválenej dotácie. Dve organizácie sa dobrovoľne vzdali celej sumy.  
Mgr. Pupák žiadal zabezpečiť kamerový záznam zo dňa 26. 5. 2020, nakoľko rómsky 
spoluobčan so vzduchovkou strieľal na okoloidúce motorové vozidlá.  
Primátor mesta dodal, že prípad bol riešení mestskou políciou ako priestupok po 
konzultovaní s riaditeľom odboru poriadkovej polície, posunul sa na príslušný orgán. 
O slovo sa prihlásil Daniel Pócs, účastník rokovania mestského zastupiteľstva. Primátor 
mesta a poslanci mu udelili slovo v rámci piatich minút. Pán Pócs sa sťažoval na 
neprispôsobivých spoluobčanov zo Šáradu a chcel vedieť koľko krát boli udelené sankcie. 
Poslanec Melich žiadal vypracovať návrh navýšenia sankcií ohľadom porušovania 
zákona, aby mesto mohlo udeliť čo najvyššiu pokutu a posúvať pohľadávky príslušným 
orgánom na právne vymáhanie. 
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Primátor mesta konštatoval, že sankcie sa ukladajú v zmysle zákona o priestupkoch, 
mesto nie je kompetentné stanoviť výšku sankcie.  
Poslanec Doležaj prosil zverejniť na webovej stránke mesta všetky správy o činnosti 
Mestskej polície Hurbanovo, aby mali prehľad obyvatelia mesta. 
Mgr. Tužinčin dodal, že Správa o činnosti Mestskej polície Hurbanovo za rok 2019 mala 
by byť doručená na Ministerstvo vnútra SR do 30. 3. 2020 ako aj predložená na rokovanie 
mestského zastupiteľstva. 
- Upozornil na poškodenú vodiacu tabuľu na ul. Ordódyho. 
- Pýtal sa, či mesto dávalo zadarmo rúška rómskym spoluobčanom.  
- Informoval sa o zabezpečení ohradenia kontajnerov komunálnych odpadov na sídliskách. 
Mgr. Závodský, primátor mesta odpovedal, že správa o činnosti MsP bude predložená na 
ďalšie zasadnutie mestského zastupiteľstva.  
Ohľadom rozdaní rúšok poznamenal, že rúška boli dané len seniorom a malým deťom.  
Ohradenie kontajnerov komunálnych odpadov na sídliskách mesto musí vybudovať. 
Mgr. Pupák ohľadom prekrytia smetných nádob konštatoval, že cez projekt z Nitrianskej 
komunitnej nadácie „Tu sme doma“ boli získané finančné prostriedky.  
 
K bodu 3 
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 
Na 13. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, konaného dňa 29. apríla 2020 
boli prijaté uznesenia od čísla 223 do 237/2020 - MZ.  
Ukladaciu časť malo uznesenie č. 237/2020-MZ. 
     V uznesení č. 237/2020 Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove žiadalo  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 žiadalo 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. 
Úloha je v štádiu riešenia, pozemok bol prečistený, následne sa pristúpi k 
vybudovaniu oplotenia. 
 
K bodu 4 
Návrh záverečného účtu Mesta Hurbanovo za rok 2019 
Materiál predložila Ing. Gogolová, hlavná účtovníčka ekonomického oddelenia MsÚ. 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 

Návrh záverečného účtu mesta obsahuje údaje o plnení rozpočtu, bilanciu aktív 
a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení rozpočtových organizácií, 
prehľad o poskytnutých dotáciách pre spoločenské organizácie a športové kluby, správu 
o vykonaní riadnej ročnej inventarizácie majetku, hodnotenie plnenia programov mesta, 
ako aj stanovisko audítora k účtovnej závierke a stanovisko hlavného kontrolóra 
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k záverečnému účtu. 
Návrh záverečného účtu  bol zverejnený na verejnú diskusiu dňa 27. 4. 2020 a 

v zákonom stanovenej lehote neboli doručené žiadne pripomienky k predloženého návrhu. 
Rozpočet mesta na rok 2019 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 
630/2018-MZ, dňa 25. 10. 2018. V priebehu roka boli schválené 4 zmeny rozpočtu. 
Rozpočet po všetkých zmenách zostáva vyrovnaný a predstavuje sumu 7 222 640 €. 
Skutočná výška príjmov k 31. 12. 2019 činila: 7 080 118,22 € a výška výdavkov: 
6 708 450,31 €. Rozpočet v oblasti príjmov je plnený na 98,03 % a v oblasti výdavkov na 
92,88 %. 
Finančné prostriedky v roku 2019  boli použité na zabezpečenie všetkých základných úloh 
mesta, na  údržbu budov v majetku mesta, na vybudovanie parkovacej plochy na sídlisku 
Vinohrady a pri ZŠ Nám. Konkolyho - Thege č. 2 a na realizáciu úspešných projektov, 
ktoré sa týkali rozšírenia kamerového systému mesta, rekonštrukcie kaplnky a hrobky rod. 
Konkolyovcov a na realizáciu projektu WIFI pre Hurbanovo. 
Z rezervného fondu mesta bolo v roku 2019 financované: vypracovanie projektových 
dokumentácií, ďalšia etapa  rekonštrukcie budovy požiarnej zbrojnice, rozšírenie 
vodovodnej siete mesta (ul. Hroznová, Hviezdoslavova), vybudovanie prípojky na pitnú 
vodu v areáli futbalového štadióna, rozšírenie optickej siete mesta, ako aj 
spolufinancovanie realizovaných projektov. 
Okrem toho boli vybavené školské kuchyne potrebnými prevádzkovými zariadeniami 
s cieľom zabezpečenia stravovania pre väčší počet žiakov ako v r. 2018, bola zriadená 
elektronická triedna kniha a uskutočnila sa aj rekonštrukcia strechy na budove materskej 
školy. 
Napriek financovaniu vyššie uvedených aktivít na rezervnom fonde mesta zostalo 
268 166,04 €, k čomu keď sa pripočíta prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 
vo výške 274 784,80 €, celková výška rezervného fondu mesta bude 542 950,84 €. Táto 
suma sa môže ešte navýšiť so súhlasom mestského zastupiteľstva o rozdiel medzi výnosmi 
a nákladmi z podnikateľskej činnosti mesta, ktorý v r. 2019 predstavoval 5 786,58 € po 
zdanení. 
 
Mgr. Pupák uviedol pozitívne aj negatívne poznatky ohľadom návrhu záverečného účtu 
mesta.  
Požiadal Ing. Šestáka o podaní informácie o opravených chodníkoch v meste. 
 
- ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K NÁVRHU 
ZÁVEREČNÉHO ÚČTU MESTA HURBANOVO ZA ROK 2019  
        V zmysle § 18f ods. 1 písmeno c) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov Ing. Cserge, hlavný kontrolór mesta predkladal odborné stanovisko k 
návrhu záverečného účtu mesta Hurbanovo za rok 2019. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
 
Uznesenie  č. 239/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
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schvaľuje  
Záverečný účet mesta Hurbanovo za rok 2019 a celoročné hospodárenie mesta bez 
výhrad;   
schvaľuje  
1.   aby sa prebytok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške 518 824,48 EUR, upravený o 
nevyčerpané prostriedky zo ŠR a o ostatné nevyčerpané účelové prostriedky v celkovej 
sume 96 883,11 EUR, použil na tvorbu rezervného fondu po zohľadnení schodku v oblasti 
finančných operácií vo výške 147 156,57 EUR.  
2.   aby zdrojom rezervného fondu boli aj prostriedky získané z rozdielu medzi výnosmi 
a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení v celkovej výške 5 786,58 €.  
berie na vedomie  
1. správu o vykonaní riadnej ročnej inventarizácie k 31. 12. 2019,  
2. správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a výročnej správy k  
31. 12. 2019,  
3. stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta Hurbanovo za 
rok 2019. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 5 
Rozbor hospodárenia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hurbanovo za   
rok 2019 
- Základná škola, Nám. Konkolyho - Thege č. 2, Hurbanovo   
Materiál predkladala Mgr. Ďurišová, riaditeľka základnej školy. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
Uznesenie  č. 240/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
Rozbor hospodárenia Základnej školy, so sídlom na Nám. Konkolyho - Thege č. 2 
Hurbanovo, za rok 2019 podľa predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
- Základná škola s materskou školou Árpáda Fesztyho s VJM, Ul. športová 7, 
Hurbanovo 
Materiál predkladal Mgr. Deme, riaditeľ základnej školy. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
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Poslanec Doležaj sa informoval o vypracovaní Dodatku č. 1 k Zmluve medzi Základnou 
školou Árpáda Fesztyho s VJM Hurbanovo a Duna Green, s.r.o. Komárno ohľadom 
financovania projektu KIP na základnej škole. Pripomienkoval, že spomínaný dodatok 
k zmluve nie je zverejnený na webovej stránke školy. 
Mgr. Pupák prosil, aby mesto čím skôr riešilo neuhradené finančné prostriedky 
s konateľom spoločnosti Duna Green, s.r.o., s pánom Zoltánom Barom. 
 
Uznesenie  č. 241/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
Rozbor hospodárenia Základnej školy s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím 
jazykom maďarským - Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda, Ul. športová č.7, Hurbanovo za 
rok 2019 podľa predloženého návrhu.  
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                 9                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
Doležaj                                                                                      zdržal sa hlasovania   1 
 
- Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola, Komárňanská 116, Hurbanovo 
Materiál predkladal PaedDr. Svitek, riaditeľ základnej umeleckej školy. Písomná správa 
tvorí prílohu zápisnice. 
 
Uznesenie  č. 242/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
rozbor hospodárenia Základnej umeleckej školy – Művészeti Alapiskola Hurbanovo so 
sídlom Komárňanská 116, Hurbanovo za rok 2019 v predloženom znení.  
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
- Materská škola, Nový diel 50, Hurbanovo 
Materiál predkladala PaedDr. Kádeková, riaditeľka materskej školy. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
 
Uznesenie  č. 243/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
rozbor hospodárenia Materskej školy Hurbanovo, so sídlom Nový diel 50, Hurbanovo za 
rok 2019 podľa predloženého návrhu.  
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
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- Zariadenie pre seniorov Smaragd, Sládkovičova 30, Hurbanovo 
Materiál predkladala Mgr. Šuláková, riaditeľka zariadenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
 
Uznesenie  č. 244/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
Rozbor hospodárenia Zariadenia pre seniorov - Smaragd, Sládkovičova 30,  Hurbanovo, 
za rok 2019  podľa predloženého návrhu.  
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
- Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Ul. 28. októbra č. 33, 
Hurbanovo – Správa o činnosti za rok 2019 
Materiál predkladala Mgr. Méry, zriaďovateľ SCŠPP. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        SCŠPP Hurbanovo vykonávala samostatnú odbornú činnosť zahrňujúcu 
špeciálnopedagogickú, psychoterapeutickú, individuálne orientovanú starostlivosť o deti a 
mládež so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, spojenú so 
špeciálnopedagogickou, psychologickou diagnostikou a s výchovným poradenstvom v 
nadväznosti na výchovno-vzdelávací proces.  
Odborní zamestnanci sú terénni špeciálni pedagógovia ( psychopéd, logopéd, surdopéd, 
etopéd) a psychológovia, ktorí svoju činnosť vykonávajú priamo v teréne, v školských, 
resp. v predškolských zariadeniach.  
Ďalej SCŠPP zabezpečuje:  
- evidenciu detí a mládeže so špeciálnymi výchovno -vzdelávacími potrebami  
- poradenskú činnosť zameranú na spoluprácu pri posudzovaní školskej zrelosti  
- komplexnej špeciálnopedagogickej, psychologickej starostlivosti o integrované 
(začlenené) deti v systéme bežného školstva  
- poskytovanie potrebných informácií a spolupráce pri vypracovaní individuálnych 
výchovno - vzdelávacích programov  
- prípravu podkladov pre príslušné orgány na rozhodovanie o prijatí detí, žiakov so 
špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami do MŠ, ZŠ, SŠ, ŠZŠ  
- vypracúvanie písomných odporúčaní (vyjadrení) na rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí 
dieťaťa, žiaka so ŠVVP do bežných škôl s odporúčaním evidovať a vykazovať ho ako 
individuálne integrovaného (začleneného)  
- vypracovanie odporúčaní k prideleniu asistentov učiteľa  
- vypracovanie vyjadrení k upraveným podmienkam prijímacích skúšok, maturitných 
skúšok  
- logopedickú starostlivosť, depistáž v predškolských zariadeniach. 
          V zmysle zákona č. 38/2011 z 2. februára 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení 
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neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe a 
školskej samospráve v znení neskorších predpisov, poskytuje obec neštátnym 
zriaďovateľom finančné prostriedky na kalendárny rok podľa počtu klientov podľa stavu k 
31. augustu predchádzajúceho kalendárneho roka.  
Z uvedeného dôvodu bola SCŠPP Hurbanovo pridelená dotácia na mzdy a prevádzkové 
náklady na rok 2019 v sume 51 894 €. 
          Súkromná špeciálnopedagogická poradňa bola zriadená na základe zriaďovacej 
listiny č. 01/2005 zo dňa 1.9.2005 podľa zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v 
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V súlade s § 
133 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1.9.2008 na základe dodatku č. 1 k 
zriaďovacej listine č. 1/2005 SŠPP bol premenený na Súkromné centrum 
špeciálnopedagogického poradenstva. Na základe dodatku č. 2 k zriaďovacej listine č. 
1/2005 zo dňa 1.9.2009 zriaďovateľ SCŠPP Hurbanovo, Komárňanská č. 42 mení sídlo na 
Ul. 28. okt. č. 33, 947 01 Hurbanovo. Súkromné centrum špeciálnopedagogického 
poradenstva je zaradená v siete škôl a školských zariadení SR. 
 
Uznesenie  č. 245/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
predloženú Informatívnu správu o činnosti Súkromného centra špeciálnopedagogického 
poradenstva Hurbanovo za rok 2019. 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 6 
Návrh na použitie rezervného fondu Mesta Hurbanovo v roku 2020   
Materiál predložila Ing. Gogolová, hlavná účtovníčka ekonomického oddelenia MsÚ. 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 
Návrh na použitie rezervného fondu mesta: 
1. Úhrada záväzkov z roka 2019 (v súlade s § 10 ods. 9 zákona 583/2004 Z. z.) v celkovej 

výške: 32 850 €  (viď príloha), 
2. Dofinancovanie investičných aktivít z roku 2019 – prenos daňovej povinnosti: 5 535 €, 
3. Osadenie nových vodomerov na vodovodnú sieť mesta: 4 000 €, 
4. Vypracovanie projektových dokumentácií: 121 200 € 

a. projektová dokumentácia na CIZS (prestavba zdravotného strediska) – 75 000 €, 
b. PD na geotermálne kúrenie: 2 700 €, 
c. PD na prestavbu ľadovej plochy: 19 200 €, 
d. PD na trafostanicu a energetickú sieť v mestskej časti Bohatá: 15 000 €, 
e. Energetické audity: 6 300 €, 
f. Ostatné PD: 3 000 €, 

5. spolufinancovanie projektu: Modernizácia učební pre základné školy: 16 000 €,  
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6. oprava strechy kultúrneho domu – havarijný stav: 41 000 €, bleskozvod: 9 400  €, 
7. ZŠ s MŠ ÁF: bleskozvod a podbitie strechy na budove školy – 16 100 €, 
8. Nákup hydraulického náradia pre DHZ: 3 000  €, 
9. v roku 2020 sumu vo výške 120 117,42 € ponechať na rezervnom fonde mesta na 

krytie nepredvídaných výdavkov, resp. na preklenutie nepriaznivej finančnej situácie 
na začiatku ďalšieho roka (mzdy zamestnancov za 12/2020 a odmeny pre poslancov 
a členov komisií za II. polrok 2020), 

10.  Rezervný fond - zostatok: 179 535 €. 
 
Dotazy na Ing. Gogolovú k návrhu použitia rezervného fondu mesta mal Mgr. Pupák, 
Melich a Schvarcz.  
 
Ďalej Mgr. Pupák žiadal informovať o vypracovaní projektovej dokumentácie CIZS -  
prestavba Zdravotného strediska Hurbanovo a  prestavba ľadovej plochy. O výdavkoch 
prevádzky informoval Ing. Šesták, vedúci oddelenia regionálneho rozvoja. 
Poslanec Doležaj sa pýtal výšku sumy v rezervnom fonde na začiatku predošlích rokoch, 
t.j. 2018, 2019 a 2020.  
Ing. Gogolová uviedla že rezervný fond slúži na investičné záležitosti, na vypracovanie 
projektových dokumentácií a na realizácie investícií. 
Poslanec Doležaj prosil do júnového zasadnutia mestského zastupiteľstva predložiť návrh 
rozpočtu mesta s úpravou, aby mesto vyčlenilo sumu do rezervného fondu, nakoľko 
celková výška rezervného fondu je skrátená o 60-70 %. 
Ďalej uviedol, čo sa týka prestavby ľadovej plochy, nepamätá si schválené uznesenie na 
základe čoho bol primátor mesta poverený s podpisom zmluvy o vypracovaní projektovej 
dokumentácie prestavby ľadovej plochy. Žiadal, aby mesto do budúcna uvažovalo 
o prenájme ľadovej plochy. 
Mgr. Závodský, primátor mesta oboznámil pána poslanca Doležaja s uznesením č. 
113/2019 prijatého na 6. zasadnutí mestského zastupiteľstva, čo sa týka uzatvorenia 
partnerstva medzi SZĽH Infra, s.r.o. a Mestom Hurbanovo v rámci projektu - Podpora 
rozvoja športu“ – postavenie malej ľadovej plochy. 
 
O slovo sa prihlásil Mgr. Štefan Labaš, účastník rokovania mestského zastupiteľstva. 
Primátor mesta a poslanci mu udelili slovo v rámci piatich minút. Mgr. Labaš sa vyjadril 
k projektu ľadovej plochy, o vybudovaní a o využiteľnosti. Ďalej informoval o možnom             
vyhlásení ďalších výziev SZĽH na zastrešenie ľadovej plochy.  
Uznesenie  č. 246/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
celková výška rezervného fondu mesta k 31. 12. 2019 je: 548 737,42 €  
schvaľuje  
použitie časti rezervného fondu mesta vo výške 369 202,42 € nasledovne:  
1. úhrada záväzkov z roka 2019 (v súlade s § 10 ods. 9 zákona 583/2004 Z. z.) v celkovej   
    výške: 32 850 €,  
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2. dofinancovanie investičných aktivít z roku 2019 – prenos daňovej povinnosti: 5 535 €, 
3. osadenie nových vodomerov na vodovodnú sieť mesta: 4 000 €,  
4. vypracovanie projektových dokumentácií: 121 200 €,  
5. spolufinancovanie projektu: Modernizácia učební pre základné školy: 16 000 €,  
6. oprava  strechy kultúrneho domu – havarijný stav: 41 000 €, bleskozvod: 9 400  €, 
7. ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho s VJM: bleskozvod a podbitie strechy na budove školy –     
    16 100 €, 
8. Nákup hydraulického náradia pre DHZ: 3 000  €, 
9. suma vo výške 120 117,42 € sa ponechá na rezervnom fonde mesta na krytie 
nepredvídaných výdavkov, resp. na preklenutie nepriaznivej finančnej situácie na začiatku 
ďalšieho roka. 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
RNDr.Hamranová, PaedDr.,Mgr. Hajníková, JUDr.Rusňák, Ševčík,                za                                 7                                                                            
Mgr.Tužinčin, Bc.Tomaščin, Schvarcz                                                                                                
                                                                                               proti              0                                   
Mgr.Pupák, Doležaj, Melich                                                              zdržal sa hlasovania   3 
 
K bodu 7 
Správa o výsledku kontroly hlavného kontrolóra mesta HK/2/2020 
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, Ing. Cserge predkladá mestskému zastupiteľstvu správu z výsledku 
kontroly HK/2/2020.  
Na základe Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo na II. polrok 
2019 bola vykonaná kontrola v termíne od 03. 02. do 10. 03. 2020 v povinnej osobe Mesto 
Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo, IČO: 00 306 452 s cieľom preveriť 
predloženú dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Cieľom kontroly bolo 
preukázanie povinnej osoby predložením dokumentácie splnenie prijatých opatrení a 
oprávnenou osobou overenie prijatých a splnených opatrení na nápravu zistených 
nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku na základe Správy o výsledku kontroly 
HK/1/2018 zo dňa 09. 01. 2018. Ku kontrole boli povinnou osobou predložené a 
oprávnenou osobou prekontrolované:  
1. Štatút Mesta Hurbanovo  
2. Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 129 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta 
Hurbanovo  
3. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo. 
Na základe vykonaného overovania neboli zistené žiadne nedostatky. 
  
Uznesenie  č. 247/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
Správu o výsledku kontroly hlavného kontrolóra mesta č. HK/2/2020. 
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Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 8 
Návrh na menovanie náčelníka Mestskej polície v Hurbanove do funkcie 
Materiál predkladal Mgr. Závodský, primátor mesta. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Podľa § 2 ods. 3 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších 
predpisov primátor mesta, Mgr. Závodský predkladá návrh na menovanie Jozefa 
PROVAZNÍKA, trvale bytom: Zelený háj 1865, 947 01  Hurbanovo, do funkcie 
náčelníka Mestskej polície v Hurbanove, pričom v zmysle citovaného ustanovenia 
náčelníka na návrh primátora mesta vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo. 

Doterajší náčelník Arpád Daráž na svoju žiadosť ukončil pracovný pomer ku dňu 
31.3.2020, čím došlo k uvoľneniu funkcie náčelníka mestskej polície. Od 1.4.2020 je 
dočasne poverený vedením mestskej polície Igor Krutošík. 
Pre fungovanie MsP na zabezpečenie riadneho plnenia úloh je potrebné obsadiť funkciu  
náčelníka MsP zodpovednou osobou, ktorá bude zodpovedná za organizovanie, chod 
a kontrolu plnenia stanovených úloh v rámci činnosti MsP. 
Jozef Provazník má 20 ročnú policajnú prax na OR PZ v Komárne a 6 rokov praxe ako 
obecný policajt v obci  Marcelová.  

V rámci Hurbanova má dobrú miestnu a aj osobnú znalosť a pozná problematiku 
nášho mesta, ako aj najpálčivejšie problémy, ktoré je potrebné riešiť. Na základe osobného 
pohovoru primátor mesta dospel k názoru, že je vhodným kandidátom na menovanie do 
funkcie náčelníka MsP. 
 
Mgr. Závodský, primátor mesta konštatoval, že pán Provazník z vážnych rodinných 
dôvodov sa nevedel zúčastniť na zasadnutí MZ. 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
menuje  
Jozefa PROVAZNÍKA, trvale bytom: Zelený háj 1865, 947 01  Hurbanovo, do funkcie 
náčelníka Mestskej polície v Hurbanove s účinnosťou od 01. júla 2020. 
         
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
RNDr.Hamranová, PaedDr.,Mgr.Hajníková, JUDr.Rusňák, Ševčík, Bc.Tomaščin   za                                 5                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
Mgr.Pupák, Doležaj, Schvarcz, Mgr.Tužinčin, Melich                                  zdržal sa hlasovania   5 
Tento návrh uznesenia poslancami MsZ nebol prijatý. 
 
K bodu 9 – R ô z n e 
9.1 Informatívna správa o stave pohľadávok k 31. 3. 2020 
Materiál predkladala Ing. Rechtorisová, vedúca ekonomického oddelenia. Písomná správa 
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tvorí prílohu zápisnice. 
        Celkový stav pohľadávok mesta Hurbanovo je vo veľkej miere ovplyvnený 
obmedzujúcimi opatreniami Vlády SR na zamedzenie šírenia vírusu Covid-19, ktoré sa 
dotýkali každej oblasti života na Slovensku od prvej dekády marca 2020.  
Bolo to práve obdobie, kedy boli pripravené rozhodnutia a výmery miestnych daní a 
poplatkov na doručenie obyvateľom mesta za rok 2020. Tieto zásielky doručované 
zamestnancami mesta bez potvrdenia prevzatia podpisom adresáta. Ani Slovenská pošta 
neposkytovala službu doručenia zásielky „doporučene“ a „do vlastných rúk“.  
Obyvatelia mesta boli vyzývaní na prednostnú úhradu daní elektronicky, ale vo veľkom 
počte využili aj služby zamestnancov mesta a pokladne, samozrejme v povolených 
podmienkach. Starším obyvateľom bola poskytnutá možnosť uhradiť miestne dane v 
období po skončení pandémie.   
V roku 2020 bola vyrubená daň z nehnuteľností vo výške 575 405,61 EUR z toho bolo k 
6.5.2020 uhradených 166 019,07 EUR (29%). Hodnota miestnej dane za komunálny 
odpad v roku 2020 je 105 566,12 EUR, pričom 39 603,94 EUR bolo uhradených k vyššie 
uvedenému termínu, čo predstavuje 37,5%. 
 
Mgr. Pupák uviedol, že bolo prijaté uznesenie na 6. zasadnutí MZ, v čom mestské 
zastupiteľstvo žiadalo primátora mesta, aby zabezpečil, že všetky príjmy získané 
z vymožených pohľadávok od fyzických a právnických osôb za nedoplatky z daní 
z nehnuteľností a poplatkov za odpad budú od 1.10.2019 akumulované a pri zmenách 
rozpočtu začlenené do rozpočtovej položky 12.8 – Investičný rozvoj. 
 
Poslanec Doležaj prosil uviesť konkrétnu sumu, ktorá sa prevedie do položky 12.8 – 
Investičný rozvoj, pri zmene rozpočtu zo strany pohľadávok k 31. 3. 2020. 
Primátor mesta konštatoval, že finančné prostriedky, týkajúce sa investičného rozvoja 
mesta budú predložené na júnovom zasadnutí pri zmene rozpočtu. 
K bodu rokovania prebiehala diskusia, kde vystúpil poslanec Melich, Bc. Tomaščin, Mgr. 
Tužinčin a Schvarcz. 
Ďalej poslanec Doležaj požiadal Ing. Kasášovú, prednostu mestského úradu vyjadriť sa, 
z akého dôvodu neplnia zamestnanci úradu prijaté uznesenia a ako je spokojná s riadením 
jednotlivých oddelení mestského úradu. 
Ing. Kasášová odpovedala, že zo zákona funkcia prednostky MsÚ spadá do právomoci 
primátora mesta. Rieši svoje kompetencie a úlohy.  
Na otázku ohľadom neplnenia uznesení uviedla, že  v rozpočte nie sú vyčlenené  finančné 
prostriedky potrebné na realizáciu všetkých prijatých uznesení.   
Dodala, že za svoju prácu zodpovedá primátorovi mesta, on ukladá úlohy, ktoré 
zabezpečuje v rámci pracovnej náplne,  a rieši úlohy na základe príkazu primátora mesta.  
Pripomenula, že vhodné  by bolo zlepšiť  vzájomnú komunikáciu a spoluprácu poslancov 
s vedením mesta. 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
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berie na vedomie  
informatívnu správu o stave pohľadávok k 31. 3. 2020. 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
RNDr.Hamranová, PaedDr.,Mgr.Hajníková, JUDr.Rusňák, Ševčík, Bc.Tomaščin   za                                 5                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
Mgr.Pupák, Doležaj, Schvarcz, Mgr.Tužinčin, Melich                                  zdržal sa hlasovania   5 
Tento návrh uznesenia poslancami MsZ nebol prijatý. 
 
9.2 Súhlas s odpredajom pozemkov – Róbert Szabó a Silvia Szabóová        
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 234/2020-MZ zo dňa 
29.04.2020 bolo schválené zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo odpredať pozemky v k. 
ú. Bohatá, zapísaných na LV č. 907, a to parcelu registra „C“ č. 1485/35 – zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 2 m2 , parcelu registra „C“ č. 1485/37 – zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 87 m2 a parcelu registra „C“ č. 1508/10 – ostatné plochy o výmere 6 
m2 , ktoré boli vytvorené geometrickým plánom č. 50301241-150/2019 zo dňa 26.11.2019 
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Róberta Szabóa a Silvie Szabóovej, obaja 
bytom Pivovarská 2520/23, 947 03 Hurbanovo - Bohatá, podľa § 9a, ods. 8. písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, za kúpnu cenu stanovenú v 
zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo vo výške 9,00 
€/m2 , t.j. celkom: 855,00 €. Zámer mesta bol zverejnený zákonným spôsobom na úradnej 
tabuli a webovej stránke mesta. Schválenie odpredaja nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 8, 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení si vyžaduje súhlas 
trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 
 
Uznesenie  č. 248/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í 
s odpredajom pozemkov v k. ú. Bohatá, zapísaných na LV č. 907, a to parcelu registra „C“ 
č. 1485/35 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 m2, parcelu registra „C“ č. 1485/37 
– zastavané plochy a nádvoria o výmere 87 m2 a parcelu registra „C“ č. 1508/10 – ostatné 
plochy o výmere 6 m2, ktoré boli vytvorené geometrickým plánom č. 50301241-150/2019 
zo dňa 26. 11. 2019 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Róberta Szabóa a Silvie 
Szabóovej, obaja bytom Pivovarská 2520/23, 947 03 Hurbanovo – Bohatá, za kúpnu cenu 
9,00 €/m2, t.j. celkom: 855,00 €, podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení. Poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradia 
nadobúdatelia. 
o d ô v o d ň u j e   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. 
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Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
9.3 Súhlas s odpredajom pozemkov – Juraj Krajčík a spol. 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 233/2020-MZ zo dňa 
29.04.2020 bolo  schválené  zverejnenie  zámeru Mesta  Hurbanovo  odpredať  pozemky v  
k. ú. Hurbanovo, zapísaných na LV č. 4187, a to parcelu registra „C“ č. 1391/5 – 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 33 m2 do podielového spoluvlastníctva pána Juraja 
Krajčíka, Ing. Michala Krajčíka a pani Ing. Viery Krajčíkovej a Marianny Karvaiovej, 
ktorá bola vytvorená geometrickým plánom č. 50301241-5/2020 zo dňa 27.01.2020, 
parcelu registra „C“ č. 1391/7 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m2 , ktorá bola 
vytvorená geometrickým plánom č. 50301241- 5/2020 zo dňa 27.01.2020 a parcelu 
registra „C“ č. 1392/2 – záhrady o výmere 38 m2 do výlučného vlastníctva pani Margity 
Stevlíkovej, podľa § 9a, ods. 8. písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení, za kúpnu cenu stanovenú v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
Mesta Hurbanovo vo výške 14,00 €/m2 , t.j. celkom: 1.120,00 €. Zámer mesta bol 
zverejnený zákonným spôsobom na úradnej tabuli a webovej stránke mesta. Schválenie 
odpredaja nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení si vyžaduje súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov 
mestského zastupiteľstva. 
 
Uznesenie  č. 249/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í 
s odpredajom pozemkov 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. 1. 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. 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, 
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 €, podľa  § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti 
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hradia nadobúdatelia. 
o d ô v o d ň u j e 
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. 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
9.4 Súhlas s odpredajom pozemkov – Michal Homola 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 235/2020-MZ zo dňa 
29.04.2020 bolo schválené zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo odpredať pozemky v k. 
ú. Hurbanovo, zapísaných na LV č. 2376, a to parcelu registra „C“ č. 1441/4 – ostatná 
plocha o výmere 17 m2 a parcelu registra „C“ č. 1448 – záhrada o výmere 74 m2 podľa 
geometrického plánu č. 50301241-12/2020 zo dňa 05.02.2020 do výlučného vlastníctva 
pána Michala Homolu, bytom Jiráskova 750/8, 947 01 Hurbanovo, podľa § 9a, ods. 8. 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, za kúpnu cenu stanovenú 
v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo vo výške 5,00 
€/m2 , t.j. celkom: 455,00 €. Zámer mesta bol zverejnený zákonným spôsobom na úradnej 
tabuli a webovej stránke mesta. Schválenie odpredaja nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 8, 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení si vyžaduje súhlas 
trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 
 
Uznesenie  č. 250/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í 
s odpredajom pozemkov v k. ú. Hurbanovo, zapísaných na LV č. 2376, a to parcelu 
registra „C“ č. 1441/4 – ostatná plocha o výmere 17 m2 a parcelu registra „C“ č. 1448 – 
záhrada o výmere 74 m2 podľa geometrického plánu č. 50301241-12/2020 zo dňa 5. 2. 
2020 do výlučného vlastníctva pána Michala Homolu, bytom Jiráskova 750/8, 947 01 
Hurbanovo, za kúpnu cenu 5,00 €/m2, t.j. celkom: 455,00 €, podľa § 9a, ods. 8, písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Poplatky spojené s prevodom 
nehnuteľnosti hradí nadobúdateľ. 
o d ô v o d ň u j e 
prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne.  
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 
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pozemkom, tieto pozemky sú pre Mesto Hurbanovo neprístupné a nevyužiteľné pre iné 
účely. Pozemky z hľadiska ich dispozície nie sú vhodné na samostatné využívanie. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 9                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
Počas hlasovania Mgr. Pupák nebol prítomný. 
 
9.5 Súhlas s prenájmom nebytového priestoru v budove CVČ – Prosocia s.r.o. 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 232/2020-MZ zo dňa 
29.04.2020 bolo schválené zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo prenajať nebytový 
priestor o výmere 66 m2 na prízemí budovy CVČ, na adrese Novozámocká 5, Hurbanovo, 
ktorá sa nachádza na parcele registra „C“ č. 1243 – zastavaná plocha a nádvorie, v k. ú. 
Bohatá, pre spoločnosť Prosocia s.r.o., so sídlom Á. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo, 
podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona o majetku obcí, za cenu prenájmu vo výške 20,00 €/m2 
/ročne, t. j. spolu nájom: 1 320,00 € 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. 
 
Poslanec Schvarcz vyjadril spokojnosť k predloženému materiálu. Pýtal sa, či bola 
oslovená Prosocia s.r.o. k prenájmu celej budovy centra voľného času. 
Poslanec Melich je za schválenie uvedeného materiálu. 
Poslanec Doležaj žiadal zvážiť ďalšie využitie budovy centra voľného času. Prosil, aby 
Zmluva o prenájme nebytových priestorov bola korektne vyhotovená.  
O slovo sa prihlásil Mgr. Štefan Labaš, konateľ spoločnosti Prosocia, s.r.o. vyjadriť sa k 
tejto téme. Primátor mesta a poslanci mu udelili slovo v rámci piatich minút. Mgr. Labaša 
dotazoval poslanec Pupák. 
 
Uznesenie  č. 251/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í 
s prenájmom nebytového priestoru o výmere 66 m2 na prízemí budovy CVČ, na adrese 
Novozámocká 5, Hurbanovo, ktorá sa nachádza na parcele registra „C“ č. 1243 – 
zastavaná plocha a nádvorie, v k. ú. Bohatá, pre spoločnosť Prosocia s.r.o., so sídlom Á. 
Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo, za cenu prenájmu vo výške 1 320,00 € ročne na obdobie 
5 rokov, 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. 
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Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
9.6 Súhlas s prenájmom nebytového priestoru – DS Smith Slovakia s.r.o. 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice.  
        Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 231/2020-MZ zo dňa 
29.04.2020 bolo schválené zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo prenajať nebytový 
priestor o výmere 150,46 m2 v budove so súpisným číslom 1146 – budova bývalej ZŠ 
Bohatá, ktorá sa nachádza na parcele registra „C“ č. 6 – zastavaná plocha a nádvorie v k. 
ú. Bohatá, pre spoločnosť DS Smith Slovakia s.r.o., so sídlom Dolné Hony 21/435, 949 01 
Nitra, podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona o majetku obcí, za cenu prenájmu vo výške 
20,00 €/m2 /ročne, t. j. spolu nájom: 3.009,20 € 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. 252/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í 
s prenájmom nebytového priestoru o výmere 150,46 m2 v budove so súpisným číslom 
1146 – budova bývalej ZŠ Bohatá, ktorá sa nachádza na parcele registra „C“ č. 6 – 
zastavaná plocha a nádvorie, v k. ú. Bohatá, pre spoločnosť DS Smith Slovakia s.r.o., so 
sídlom Dolné Hony 21/435, 949 01 Nitra, za cenu prenájmu vo výške 3 009,20 € ročne na 
obdobie 5 rokov, 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 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
9.7 Súhlas s prenájmom pozemku – Fidelio, s.r.o. 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice.  
        Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 236/2020-MZ zo dňa 
29.04.2020 bolo schválené zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo prenajať časť z 
pozemku, z parcely registra „C“ č. 1325/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 86 m2 
v k. ú. Hurbanovo, pre spoločnosť Fidelio, s.r.o., so sídlom Slnečná 921/1, 946 52 Imeľ, 
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 10,00 €/m2 /ročne, t. j. 
spolu nájomné: 358,35 € ročne (5 mesiacov v každom kalendárnom roku) na obdobie 5 
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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. 253/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í 
s prenájmom časti z pozemku, z parcely registra „C“ č. 1325/1 – zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 86 m2 v k. ú. Hurbanovo, pre spoločnosť Fidelio, s.r.o., so sídlom 
Slnečná 921/1, 946 52 Imeľ, za cenu prenájmu vo výške 358,35 € ročne (5 mesiacov 
v každom kalendárnom roku) na obdobie 5 rokov, 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 10 poslancov hlasovalo:                         za                                 9                                                                             
Bc. Tomaščin                                                                               proti              1                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
9.8 Žiadosť o odkúpenie nehnuteľností – BILFER TRADING s.r.o.  
Mgr. Závodský, primátor mesta konštatoval, že tento bod sa nebude prejednávať 
z dôvodu, že poslanci MZ s pozmeňujúcim návrhom stiahli materiál z rokovania 
mestského zastupiteľstva. 
 
9.9 Poslanecký návrh – Vybudovanie ochrannej a zároveň okrasnej časti odberného 
miesta Artézskej studne 
Materiál predkladala PaedDr., Mgr. Hajníková, poslankyňa MZ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice.  
        V meste Hurbanovo sa nachádza Artézska studňa (pozemok parc. č. 1318 v k. ú. 
Hurbanovo), ktorá slúži ako tzv. „okrasa“, možno je jedným so symbolom Hurbanova. 
Voda, ktorá so studne vyviera už dlhé roky nie je z hľadiska epidemiologického ani 
mikrobiologického vhodná na konzumáciu. Teda pri jej užívaní hrozia rôzne infekcie. 
Žiaľ, nie všetci obyvatelia nášho mesta si to plne uvedomujú, preto je potrebné pristúpiť k 
ráznemu riešeniu, aby sme predišli infekcii, ktorá by mohla postihnúť veľkú časť nášho 
mesta. Usudzujem tak so skúseností s práve prebiehajúcou pandémiou, keď značná časť 
obyvateľov mesta nie je schopná osvojiť si základné hygienické návyky a pochopiť 
nariadenia ani pri maximálnej snahe sociálnych pracovníkov, dobrovoľníkov a mestskej 
polície. Z uvedeného dôvodu pani poslankyňa predkladá svoj návrh na vykonanie 
okrasného prvku s funkciou zamedzenia zberu vody do zbernej nádoby. Ďalej navrhuje, 
aby sa tento zásah uskutočnil pod vedením odborníkov/umelcov pôsobiacich v našom 
meste. 
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Uznesenie  č. 254/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
ž i a d a  
primátora mesta o zabezpečenie zamedzenia zberu vody  do zberných nádob Artézskej 
studne (pozemok parc. č. 1318 v k. ú. Hurbanovo) ozdobným prvkom tak, aby zostala 
zachovaná symbióza s charakterom mesta, k čomu je nutné zapojiť odborníkov a umelcov, 
ktorí toto zabezpečia. Termín ukončenia prác navrhujem do 30.7. 2020. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
9.10 Poslanecký návrh – Osadenie pitnej fontány 
Materiál predkladala PaedDr., Mgr. Hajníková, poslankyňa MZ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
        V meste Hurbanovo sa nachádza park Hliník s detským ihriskom Žihadielko, ktoré je 
využívané hlavne v letných mesiacoch najmenšími obyvateľmi mesta a ich rodičmi. 
Jedným so spôsobov, ako zmierniť dopady horúčav na detské ihrisko je vybudovanie 
fontány na pitie. Keďže je v letných horúčavách dôležité, aby mali deti počas aktívneho 
pohybu dostatok tekutín, ideálne čerstvej čistej vody, je potrebné pristúpiť k osadeniu 
fontány na pitie, ktoré treba osadiť tak, aby ho mohli používať deti, dospelí aj osoby so 
zdravotným postihnutím. Prúd vody je potrebné nastaviť tak, aby počas jedného intervalu 
naplnil maximálne 0.3 l vody. Kontrola a umytie antikorovej hornej časti sa musí 
vykonávať minimálne 1x denne konkrétnou osobou, ktorá bude zodpovedať za jej čistotu a 
kontakt na ňu bude verejne prístupný. 
 
Poslanec Schvarcz navrhol osadiť aj verejnú toaletu do parku Hliník. 
 
Uznesenie  č. 255/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
ž i a d a  
primátora mesta o osadenie fontány na pitie, do parku Hliník v mestskej časti Bohatá, 
ktoré treba osadiť tak, aby ho mohli používať deti, dospelí, aj osoby so zdravotným 
postihnutím.  Termín ukončenia navrhujem do 30.6.2020. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
9.11 Poslanecký návrh – Odstránenie výdajového stojanu na pitnú vodu 
Materiál predkladala PaedDr., Mgr. Hajníková, poslankyňa MZ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 



 
Zápisnica zo 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove - pokračovanie, 

konaného dňa 28. 5. 2020 
- 24 - 

        V meste Hurbanovo sa nachádza výdajový stojan na pitnú vodu. Keďže je výdajový 
stojan niektorými obyvateľmi Hurbanova používaný na vykonávanie osobnej hygieny, nie 
je vhodný, aby bol naďalej umiestnený na tak frekventovanom mieste, ako je park pri 
Rímsko-katolíckom kostole sv. Ladislava. Správanie jednotlivcov nie je v súlade s 
dobrými mravmi, vyvoláva mnohokrát všeobecné rozhorčenie obyvateľov.  
Po upozornení mestskou políciou sa opakovane správanie nezlepšilo, priam je každé 
upozornenie ignorované. Denne sa zbiera okolo výdajného miesta odpad, ktorý je neraz aj 
biologický. Park má slúžiť ako oddychová zóna pre Hurbanovčanov, ktorí si tam nájdu 
priestor na príjemne strávené chvíle, je bezpečný pre rodiny s malými deťmi, je miestom, 
kde si veriaci môžu posedieť pred či po svätej omši. Zasadené stromy ponúkajú v lete 
príjemný tieň.  
Žiaľ, momentálne nie je možné využívať ho za účelom, na ktorý bol vybudovaný.  
Z uvedeného dôvodu pani poslankyňa predkladá svoj návrh na odstránenie stojanu na 
pitnú  vodu z parku pri Rímsko - katolíckom kostole sv. Ladislava  (pozemok  parc.  8/7  v  
k. ú. Hurbanovo). 
 
Poslanec Doležaj navrhol ustrážiť stojan na pitnú vodu mestskou políciou.  
JUDr. Rusňák nesúhlasil s odstránením spomínaného stojanu.  
Mgr. Pupák žiadal dosledovať neprispôsobivých občanov mestskou políciou alebo 
miestnou občianskou poriadkovou službou. 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
ž i a d a  
primátora mesta o odstránenie stojanu na pitnú vodu z parku pri rímskokatolíckom kostole 
sv. Ladislava (pozemok parc. 8/7 v k. ú. Hurbanovo) v termíne do 30.6. 2020.  
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
PaedDr.,Mgr.Hajníková, Bc.Tomaščin                                                    za                                 2                                                                             
RNDr.Hamranová, JUDr.Rusňák, Ševčík, Mgr.Tužinčin, Doležaj                     proti              5                                   
Mgr.Pupák, Melich, Schvarcz                                                             zdržal sa hlasovania   3 
Tento návrh uznesenia poslancami MsZ nebol prijatý. 
 
9.12 Poslanecký návrh – Presťahovanie Centra voľného času 
Materiál predkladal Jozef Doležaj, poslanec MZ. Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 
        Centrum voľného času v Hurbanove má za úlohu vypĺňať svojou činnosťou voľný 
čas detí, mládeže a osôb do 30 rokov. Takisto je jeho úlohou zabezpečovať doplnkový 
vzdelávací proces a rekreačnú činnosť pre túto cieľovú skupinu. 
Sídlom CVČ v Hurbanove je budova v chránenom areáli Bohatského parku, ktorý je 
vzdialený od oboch Základných škôl resp. futbalového štadiónu viac ako 2 km.  
Pritom práve v týchto inštitúciách sa odohráva nemalá časť krúžkovej činnosti a naopak 
práve z týchto inštitúcií pochádza 90% žiakov a študentov využívajúcich služby Centra 
voľného času. 
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Dochádza tak na jednej strane k problémom logistickým pri organizovaní krúžkovej 
činnosti a takisto sa zvyšuje bezpečnostné riziko pri presune vychovávateľov a žiakov 
medzi jednotlivými objektami. 
Z uvedeného dôvodu poslanec Doležaj predkladal Mestskému zastupiteľstvu svoj návrh na 
presťahovanie Centra voľného času do Domu kultúry Hurbanovo, čím sa docieli: 

- významné priblíženie CVČ ku žiakom Základných škôl  
- zníženie rizika pri presunoch a organizácii krúžkovej činnosti 
- zvýšenie možností využívania domu kultúry a jeho priestorov zo strany CVČ 
- Zníženie nákladov vynakladaných na prevádzku a údržbu budovy v Bohatskom 

parku vo výške približne 10.000 eur ročne 
- Priblíženie činnosti CVČ obyvateľom a možnosť rozšírenia ponuky krúžkov 

Presťahovanie Centra voľného času by malo byť rozvrhnuté do nasledovných etáp: 
1. Výber vhodných priestorov na základe dohody pracovníkov domu kultúry, centra 

voľného času a mestského úradu 
2. Dohoda ohľadom úprav a následný výber zhotoviteľa tohto diela, ktoré by malo 

byť odovzdané najneskôr 15. augusta 2020 
3. Presťahovanie Centra voľného času do nových priestorov najneskôr do 31. 

augusta 2020 
 
Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania. 
 
Uznesenie  č. 256/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
ž i a d a 
primátora mesta, aby zabezpečil vytvorenie vhodných podmienok a následné 
presťahovanie Centra voľného času v Hurbanove (Novozámocká 10) do priestorov Domu 
kultúry v Hurbanove (Nám. Konkolyho - Thege 1) do 31. augusta 2020. 
Zároveň žiada primátora mesta, aby do 30. júna 2020 predložil mestskému zastupiteľstvu 
výšku sumy finančných prostriedkov potrebných na prípravu priestorov pre Centrum 
voľného času v budove Domu kultúry v Hurbanove. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
9.13 Poslanecký návrh – Úprava Zásad odmeňovania poslancov Mestského 
zastupiteľstva v Hurbanove 
Materiál predkladal Jozef Doležaj, poslanec MZ. Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 
        V dôsledku pandémie spôsobenej šírením ochorenia COVID-19 došlo v roku 2020 
k obrovským spoločenským, ekonomickým a hospodárskym zmenám, ktoré spôsobili 
vznik nielen spoločenskej ale hlavne ekonomickej krízy, ktorej vrchol sa očakáva 
v horizonte najbližších šiestich až dvanástich mesiacov s dosahom na niekoľko rokov. 
Z uvedeného dôvodu pristúpilo viacero zamestnávateľov, ktorí z jedného dňa na druhý 
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prišli o možnosť udržať alebo vôbec prevádzkovať svoje podnikanie, ku kroku 
prepúšťania svojich zamestnancov. 
Pokiaľ sa občan Slovenskej republiky stane nezamestnaným, do evidencie uchádzačov 
o zamestnanie môže byť zaradení len v prípade, ak nedisponuje žiadnou formou 
pravidelného príjmu. 
Nakoľko odmena za výkon funkcie poslanca Mestského zastupiteľstva resp. odmena za 
účasť na rokovaní komisie pri mestskom zastupiteľstve sú formou pravidelného príjmu, 
poslanca Mestského zastupiteľstva alebo člena komisie pri Mestskom zastupiteľstve po 
strate zamestnania, nie je možné zaradiť do evidencie uchádzačov o zamestnanie 
a umožniť mu čerpať dávku v nezamestnanosti alebo poberanie dávky v hmotnej núdzi. 
 
Z uvedeného dôvodu poslanec Doležaj predkladal Mestskému zastupiteľstvu v Hurbanove 
návrh na doplnenie Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 
ktoré umožňujú poslancovi Mestského zastupiteľstva alebo členovi komisie pri Mestskom 
zastupiteľstve vzdať sa odmeny, ktorá mu za výkon tejto funkcie prináleží. 
Zároveň predkladal návrh na úpravu výšky poslaneckej odmeny, kde navrhol, aby od 
mesiaca jún 2020 bola zrušená a vypustená zo Zásad odmeňovania poslancov Mestského 
zastupiteľstva v Hurbanove odmena patriaca za výkon funkcie poslanca mestského 
zastupiteľstva. 
Týmto krokom by došlo k vyjadreniu spolupatričnosti so všetkými obyvateľmi mesta 
Hurbanovo, ktorí v tomto ťažkom období prišli o zdroj príjmu resp. sa ich osobný alebo 
rodinný príjem radikálne znížil. Takisto by došlo k značnej úspore finančných 
prostriedkov v rozpočte mesta Hurbanovo, ktoré by mohli byť použité na realizáciu 
potrebných investičných projektov. 
 
Bc. Tomaščin žiadal rozdeliť návrh uznesenia na dve časti, t.j. odmeny poslancov MZ 
a odmeny členov MZ, s čím sa stotožnil aj poslanec Melich.  
Poslanec Schvarcz navrhol spomenuté finančné prostriedky poslancom MZ vložiť na 
spoločný účet. Následne sa poslanci zhodnú o účele využitia odmien. 
PaedDr., Mgr. Hajníková návrh poslanca Schvarcza nepodporila. Uviedla, že každý 
poslanec má nárok manipulovať zo svojou poslaneckou odmenou tak, ako uzná za vhodné. 
Konštatovala, že vlastnú poslaneckú odmenu venovala rodinám prostredníctvom 
slovenskej a maďarskej základnej školy, ktoré potrebovali finančnú pomoc. Záleží na 
poslancoch, či túto možnosť využijú alebo nie. 
Mgr. Pupák sa pýtal RNDr. Hamranovej, načo využila svoju poslaneckú odmenu. 
RNDr. Hamranová poznamenala, že jej poslanecká odmena zo zákona nepatrí.  
Poslanec Melich bol toho názoru, že každý poslanec má možnosť venovať svoju 
poslaneckú odmenu v akejkoľvek výške. 
Poslanec Doležaj požiadal mesto na ďalšie zasadnutie mestského zastupiteľstva pripraviť 
úpravu Zásad odmeňovania poslancov v Hurbanove v časti vzdania sa odmeny v rámci 
platnej legislatívy. 
Ing. Gogolová poznamenala, že spomínaná úspora ovplyvní rozpočet mesta až v roku 
2021. 
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Po diskusií poslanec Doležaj požiadal o stiahnutie materiálu z rokovania mestského 
zastupiteľstva. 
 
9.14 Poslanecký návrh – Rekonštrukcia Kultúrneho domu v Hurbanove 
Materiál predkladal Mgr. Pupák, poslanec MZ. Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 
        Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove prijalo na 9. zasadnutí dňa 5. decembra 2020 
uznesenie, ktorým odsúhlasilo zámer rekonštrukcie strechy Domu kultúry Hurbanovo. 
Táto investícia bola prvou väčšou investíciou do tejto nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta 
Hurbanovo, ktorá bola postavená koncom 70-tych rokov a do dnešného dňa neprešla 
komplexnou rekonštrukciou. 
Preto tento krok môžeme nazvať I. etapou vo veci rekonštrukcie Domu kultúry 
v Hurbanove. 
Z uvedeného dôvodu Mgr. Pupák predkladal Mestskému zastupiteľstvu návrh na 
spustenie II. etapy rekonštrukcie Domu kultúry v Hurbanove, ktorá by mala 
obsahovať nasledovné úkony: 

1. Čiastočné zamurovanie okenných otvorov a osadenie nových okien na južnej 
a východnej stene Domu kultúry 

2. Čiastočné zamurovanie okenných priestorov a osadenie nových okien na 
severnej stene Domu kultúry 

3. Rekonštrukciu Tanečnej sály Domu kultúry (aktuálne slúžiacej ako galéria Á. 
Fesztyho, kancelárií a skladových priestorov na I. poschodí Domu kultúry 

Uvedené kroky by priniesli nasledovné výhody: 
- významné zníženie nákladov vynakladaných na prevádzku a údržbu kultúrneho 

domu 
- zlepšenie pracovných podmienok pre zamestnancov Domu kultúry 
- zvýšenie štandardu podujatí organizovaných v Dome kultúry 
- obnovené priestory môžu poslúžiť ako pracovný priestor pre ostatné mestské 

inštitúcie resp. v prípade záujmu môžu byť aj prenajaté podnikateľským subjektom. 
Výhľad na dokončenie realizácie tohto projektu je 31.10.2020. 
 
Uznesenie  č. 257/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e 
zámer realizácie projektu REKONŠTRUKCIA DOMU KULTÚRY HURBANOVO (II. 
etapa), ktorý má obsahovať čiastočné zamurovanie okenných otvorov a osadenie nových 
okenných výplní na južnej, východnej a severnej stene Domu kultúry a takisto 
rekonštrukciu priestorov nachádzajúcich sa na I. poschodí Domu kultúry Hurbanovo. 
Termín ukončenia a odovzdania do 31. októbra 2020. 
Zároveň žiada primátora mesta o zabezpečenie cenovej kalkulácie projektu 
REKONŠTRUKCIA DOMU KULTÚRY HURBANOVO (II. etapa) a jej predloženie na 
schválenie Mestskému zastupiteľstvu do 31. júla 2020. 
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Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 10 – D i s k u s i a  
        Do diskusie sa prihlásil JUDr. Rusňák. Žiadal do Rokovacieho poriadku Mestského 
zastupiteľstva v Hurbanove zapracovať ukončenie zasadnutia o 22.00 hodine a pokračovať 
v jeho rokovaní v inom termíne.  
Mgr. Závodský, primátor mesta poznamenal, že je možnosť predložiť návrh na uznesenie 
za predčasné ukončenie mestského zastupiteľstva. 
Bc. Tomaščin informoval zo zasadania Komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej pri MZ 
v Hurbanove dňa 19.5.2020. Členovia komisie sa zaoberali s pridelením mestských 
nájomných bytov. Predseda komisie informoval o stave a o počte voľných bytov a 
konštatoval, že byty budú na základe poradovníka pridelení žiadateľom. Komisia žiada 
o striktné dodržiavanie Všeobecne záväzného nariadenia mesta. 
Pán poslanec Tomaščin prosil o výmenu materiálu na webovej stránke mesta – Návrh 
Komunitného plánu mesta.  
Ďalej tlmočil prosbu obyvateľov mesta o realizácii urnového hája na cintoríne v 
Hurbanove. 
 
K bodu 11 – 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 14. 
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                                   
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