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Z á p i s n i c a 

 
z  15.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,  

ktoré sa konalo dňa 25. 6. 2020 
 

Rokovanie  15.  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: Ctibor Melich 
 
Ďalší prítomní: RNDr. Mária Hamranová, zástupkyňa primátora mesta 

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 
Ing. Martina Kardhordó, účtovníčka ekonomického oddelenia MsÚ 
Ing. Ján Bahorec, konateľ spol. MsVaK Hurbanovo 
 

Primátor mesta Mgr. Peter Závodský predložil návrh programu rokovania.  
1. Otvorenie, schválenie pracovných komisií a zapisovateľky 
2. Interpelácia  
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej   
    núdzi a mimoriadnych dávok mestom Hurbanovo 
5. Návrh II. zmeny rozpočtu Mesta Hurbanovo na rok 2020 a organizácií v jej   
    zriaďovateľskej pôsobnosti 
6. Zmeny a doplnky č. 1/2020 Územného plánu Mesta Hurbanovo  
7. Výsledok hospodárenia spoločnosti MsVaK – Vodárne a kanalizácie Mesta Hurbanovo,     
    s.r.o. za rok 2019 
8. Správa o činnosti Mestskej polície Hurbanovo za rok 2019 
9. Správa o výsledku kontroly HK/3/2020 o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2019 
10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo na II. polrok   
      2020 
11. Doplnenie Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva Hurbanovo 
12. Rôzne 
12.1 Refinancovanie bankových úverov mesta – informatívna správa 
12.2 Použitie časti nerozdeleného rezervného fondu na rekonštrukciu bytového domu  
        (2 x 4 b.j. na adrese Šáradská č. 22 a 24) 
12.3 Schválenie úveru na výmenu okien v ZPS Smaragd Hurbanovo 
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12.4 Odpustenie nájomného pre podnikateľov obmedzených opatreniami COVID-19 
12.5 Vzdanie sa Jozefa Doležaja, poslanca Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,   
        členstva v Dozornej rade spol. MsVaK - Vodárne a kanalizácie Mesta Hurbanovo,    
        s.r.o. 
12.6 Návrh ceny – vyradené nepojazdné vozidlo Škoda 1203 
12.7 Žiadosť o udelenie súhlasu na odstránenie stavby 
12.8 Žiadosť o prenájom nebytových priestorov - Alžbeta Bernáthová KUSOVÝ TEXTIL   
        ÉMI 
12.9 Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy - OZ "VESELÁ LABKA" 
12.10 Úprava nájomnej zmluvy - RENDA s.r.o. a René Blažej – RMB 
12.11 Žiadosť o zohľadnenie investície do mestského majetku - Anna Krupová - U Aničky 
12.12 Žiadosť o odpredaj pozemku - Adriana Kenderová a Július Kender 
12.13 Poslanecký návrh – Vypracovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta   
          Hurbanovo o verejnom poriadku 
12.14 Poslanecký návrh – Realizácia projektu digitalizácie mesta Hurbanovo 
12.15 Poslanecký návrh – Vypracovanie dokumentu „Koncepcia správy športových   
          zariadení a ihrísk v meste Hurbanovo“ 
12.16 Poslanecký návrh – Vypracovanie projektu „Obnova a rozšírenie verejného   
          osvetlenia v meste Hurbanovo“ 
12.17 Poslanecký návrh – Parkovacie a zákazové zóny na Nám. Konkolyho - Thege   
          Hurbanovo 
13. Diskusia 
14. Záver   
                                                                                        
Poslanec Doležaj predložil poslanecký návrh na doplnenie programu rokovania 
mestského zastupiteľstva do bodu rôzne:  
Návrh na schválenie člena Komisie finančnej, správy majetku mesta a verejnej súťaže 
zriadenej MZ v Hurbanove. 
 
Mgr. Závodský, primátor mesta poprosil poslancov o hlasovanie za pôvodný návrh 
programu rokovania: 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                  za                                 0                                                                             

             proti                       0 
                                                                                                                              zdržal sa hlasovania   9 
Pôvodný návrh programu 15. zasadnutia mestského zastupiteľstva nebol schválený. 
 
Hlasovanie za program rokovania s rozšírením s poslaneckým návrhom: 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                  za                                 9                                                                             

             proti                       0 
                                                                                                                              zdržal sa hlasovania   0 

Program rokovania 15. zasadnutia mestského zastupiteľstva  konaného dňa 25. 6. 2020 
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bol poslancami mestského zastupiteľstva schválený s navrhnutou zmenou. 
 
Mgr. Peter Závodský, primátor mesta predložil návrh na zloženie  pracovných  komisií 
a určil zapisovateľku a overovateľov zápisnice nasledovne: 
Návrhová komisia:      Mgr. Štefan  Pupák                                                                                 
                                                                        Marián  Botoš 
                                                                        PaedDr., Mgr. Angelika Hajníková 
 
Mandátová komisia:       RNDr. Mária  Hamranová 
                  Mgr. Ľuboš Tužinčin 
        Jozef Doležaj 
 
Zapisovateľka:                                     Silvia   Fejesová 
 
Overovatelia:       Eduard Ševčík                                                                                                         
                                                                         František Schvarcz 
 
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 Doležaj sa dotazoval na riešenie opätovného podania žiadosti ohľadne 
vyznačenia prístupovej cesty k záhradám pri odbočke pri reštaurácii Twins. 
- Vyznačenie uvedenej cesty je už zapísané do katastra nehnuteľností. 
Poslanec Melich sa dotazoval, na štádium vybudovania prechodu pre chodcov v Zelenom 
Háji. 
- K vybudovaniu prechodu pre chodcov v Zelenom Háji je vypracovaná projektová 
dokumentácia s kalkuláciou nákladov na vybudovanie vo výške 18 816,77 €. V súčasnosti 
sa nepokračuje v konaní vzhľadom na finančné prostriedky. 
        V rámci interpelácie sa Mgr. Pupák informoval o plánovaných kultúrnych 
podujatiach zorganizovaných mestom počas letných mesiacov. 
- Ďalej žiadal podať informácie o riešení neuhradených finančných prostriedkov projektu 
KIP medzi Základnou školou Árpáda Fesztyho s VJM Hurbanovo a Duna Green, s.r.o. 
Komárno. 
- Prosil preveriť možnosti prefinancovania opravy miestnych komunikácií cez PPP  
projekty.  
- Viacero obyvateľov sa informuje o možnosti zakladania občianskej hliadky, resp. 
občianskej stráže,  ktorí by boli nápomocní mestskej polícii.  
- Pán poslanec žiadal o informáciu od Ing. Dobiho, vedúceho správneho oddelenia, 
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ohľadom pozemkového auditu a čiernych stavieb.  
- Pýtal sa, že na mestskom úrade u koho môžu obyvatelia mesta oznámiť záujem 
odpredaja, resp. prenájmu pozemkov.  
- Pýtal sa, či mesto plánuje v tomto roku nákup nádob na separovaný zber a či by bolo 
možné na rokovaní mestského zastupiteľstva pri každom jednom bode postupovať tak, že 
po prečítaní dôvodovej správy boli požiadaní predsedovia dotknutých komisií o vyjadrenie 
sa k aktuálnemu bodu. 
Mgr. Závodský, primátor mesta na prvý dotaz uviedol, že Mesto Hurbanovo momentálne 
hromadné podujatia neplánuje organizovať, podľa možnosti a postupnému uvoľňovaniu 
opatrení sa plánuje lokálny trh - Hurban market  a na mesiac október vinári organizujú 
slávnosť s názvom Krv Aby. Každoročne sa slávnosti konajú v inej obci, v tomto roku je 
to Hurbanovo. 
- O neuhradených finančných prostriedkoch projektu KIP konštatoval, že sa uskutočnilo 
rokovanie s pánom Barom, riaditeľom spoločnosti. Pán riaditeľ uviedol, že  financie boli 
odsúhlasené, čaká sa na schválenie ministerstva Maďarskej republiky. 
- Ohľadom PPP projektov pán primátor uviedol, že momentálne na opravy ciest nie sú 
vyhlásené výzvy. Na rokovaní prezídia Únie miest bol prítomný minister financií SR. 
Rozoberali sa rôzne varianty možnosti pomoci samosprávam a mestám. Pán minister 
navrhol formu pôžičky od štátu s výhodnou úrokovou sadzbou.   
- K zakladaniu občianskej hliadky uviedol, že je možnosť prihlásiť obyvateľov v rámci 
policajného zboru ako pomocníkov. Možnosti o zakladaní sú v rukách štátnej polícii 
v rámci platných právnych predpisov. Zasahovanie občianskej hliadky nie je povolené, 
vždy treba ohlásiť mestskú políciu. 
- K vyrovnaniu vlastníckych vzťahov k pozemkom poprosil obyvateľov, aby prišli na 
mestský úrad za Ing. Dobim vedúcim správneho oddelenia. Vyplnená žiadosť následne 
bude predložená na rokovanie mestského zastupiteľstva.  
- K nákupu nádob separovaného zberu uviedol, že v súčasnosti sa separuje do plastových 
vriec a od 1. 1. 2021 bude povinnosťou mesta zbierať aj bioodpad. V tomto smere budú 
prebiehať rokovania, bude sa hľadať riešenie. 
- Na otázku o vyjadrenie sa predsedov komisii odpovedal, že v rozprave je možnosť 
vystúpenia predsedov komisií a informovať o odporúčaní. 
- O pozemkovom audite informoval Ing. Dobi. Zamestnanci správneho oddelenia 
vykonávajú zber údajov z katastra nehnuteľností, resp. z listu vlastníctva, z ktorých sa dajú 
zistiť, ktoré nehnuteľnosti patria mestu. Následne sa zisťuje, či pozemky sa dajú prenajať 
alebo odpredať. K prenajatým pozemkom sa doplňujú zmluvy. Pozemky na odpredaj sú 
ponúkané tým osobám, ktoré užívajú tie pozemky alebo majú záujem o kúpu. V súčasnej 
dobe mesto pristupuje k oslovovaniu osôb, ktorí používajú pozemky na ul. Športovej. 
Postupne budú oslovení občania, ktorí užívajú ďalšie mestské pozemky. 
Poslanec Botoš poukázal na poškodenú dopravnú tabuľu „daj prednosť v jazde“ na 
križovatke ulíc Jókaiho – Železničná.  
Upozornil na chýbajúce tabule na sídlisku Stred, ktoré určujú pravidlá vodenia a venčenia 
psov. 
- Konštatoval, že sa vyskytli potkany na sídlisku Stred. Žiadal osloviť organizáciu 
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o deratizáciu, aby sa predišlo epidémii. 
- Informoval sa o začatie prác ohľadne ohradenia kontajnerov komunálnych odpadov na 
sídlisku Stred.  
Mgr. Závodský, primátor mesta k dopravnému značeniu poznamenal, že mesto preverí 
poškodenie tabule.  
Tabuľa „zákaz vodenia a venčenia psov“ nebola umiestnená z dôvodu zrušenia všeobecne 
záväzného nariadenia o verejnom poriadku na základe protestu Okresnej prokuratúry 
Komárno.  
Deratizácia potkanov bude zabezpečená a ohradenie kontajnerov komunálnych odpadov 
bude postupne realizované podľa možnosti finančných prostriedkov. 
Poslanec Schvarcz sa k ohradeniu kontajnerov vyjadril, že problematiku riešili na 
zasadnutí komisie. Návrhy sú pripravené.  
- Pripomenul križovatku ulíc Slnečná - Vodná, nakoľko bývalý zamestnanec mesta 
prisľúbil obyvateľom spomínanej ulice umiestnenie dopravného zrkadla. 
- Poprosil o pravidelné pokosenie trávy v parku Centra voľného času Hurbanovo počas 
letného tábora a o postriekanie proti kliešťom. 
Mgr. Závodský, primátor mesta k umiestneniu dopravného zrkadla sa nevedel vyjadriť, 
situáciu preverí. 
Prisľúbil uprednostnenie kosenia CVČ parku. K postreku v parku dodal, že nakoľko park 
je chránený areál, nie je možné používať chemikálie.  
Poslanec Ševčík pripomienkoval zarastený chodník v časti Pavlov dvor.  
- Tlmočil upozornenie obyvateľov mesta, že vedľa smetných nádob sú vyložené viaceré 
naplnené vrecia. 
- upozornil na nefunkčné verejné osvetlenie na ul. 28. októbra, pred domom č. 39. 
Mgr. Závodský, primátor mesta prisľúbil vyčistenie chodníka v časti Pavlov dvor.  
K odvozu komunálneho odpadu Ing. Šesták dodal, že bude zvýšená kontrola pri zbere 
odpadu a budú upovedomení zamestnanci Úseku služieb Hurbanovo.  
K nefunkčnému verejnému osvetleniu konštatoval, že závada bude odstránená. 
Mgr. Pupák prosil častejšie čistenie kanalizačných odtokov na sídlisku Sládkovičova. 
Poslanec Schvarcz tiež prosil prečistiť v chodníku umiestnené kanalizačné vpuste 
slúžiace  na odvádzanie povrchových vôd pred bytovými domami. O vykonávaní čistenia 
kanalizačných odtokov v meste podal informácie Ing. Bahorec, konateľ spol. MsVaK 
Hurbanovo. 
Poslanec Doležaj sa informoval o mestskom pozemku na Šárade, nakoľko obyvateľom 
bolo sľúbené vybudovanie oplotenia. Prosil pozrieť zmluvu, či v nej bola ukotvená 
spomínaná dohoda. Navrhol pri vybudovaní použitie betónového plotu, ktorý predtým bol 
umiestnený na bývalom štadióne mestského športového klubu.  
- Pýtal sa na stav mestskej polície Hurbanovo, z dôvodu nevymenovaného náčelníka.  
Mgr. Závodský, primátor mesta prosil upresniť pozemok na Šárade alebo meno predajcu.  
Na dotaz stavu mestskej polície uviedol, že poverený náčelník sa vzdal funkcie. Od 1. júla 
2020 sa prijíma nový príslušník, ktorý bude poverený vedením mestskej polície. 
Ing. Šesták ohľadom betónového plotu poznamenal, že je umiestnený na dvore úseku 
služieb. 
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K bodu 3 
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 
Na 14. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, konaného dňa 28. mája 2020 boli 
prijaté uznesenia od čísla 238 do 257/2020 - MZ.  
Ukladaciu časť malo uznesenie č. 238, 254, 255, 256/2020-MZ. 
        V uznesení č. 238/2020 Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove žiadalo primátora 
mesta do najbližšieho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove pripraviť 
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Hurbanove. 
- Rokovací poriadok je pripravený a bude všetkým poslancom zaslaný na oboznámenie sa 
s návrhom. Následne navrhujeme pracovné stretnutie pred jeho predložením na schválenie. 
        V uznesení č. 254/2020 Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove žiadalo primátora 
mesta o zabezpečenie zamedzenia zberu vody  do zberných nádob Artézskej studne 
ozdobným prvkom tak, aby zostala zachovaná symbióza s charakterom mesta. 
- Prebehli rokovania s kvalifikovanými odborníkmi mesta, ktorí vyjadrili názor na 
nevhodnosť riešenia odstavenia, zahradenia, zamedzenia prístupu k vode. V súčasnosti, 
keď je otvorený pitný stojan na Šáradskej ulici sa počet záujemcov o vodu minimalizoval. 
Skôr tu vidieť pocestných cyklistov, prípadne turistov. Odstaviť vodu, ani ju nejakým 
spôsobom zahradiť nepovažujú kvalifikovaní odborníci za vhodné.   
        V uznesení č. 255/2020 Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove žiadalo 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.  
- Riešenie problematiky pitnej fontány je v štádiu riešenia, predpokladaný termín 
umiestnenia  je najneskôr do 5.7.2020. Mesto rieši aj prenájom chemickej toalety na letné 
mesiace. Jej umiestnenie plánujeme k výkupni zeleniny. 
        V uznesení č. 256/2020 Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove žiadalo primátora 
mesta, aby zabezpečil vytvorenie vhodných podmienok a následné presťahovanie Centra 
voľného času v Hurbanove do priestorov Domu kultúry v Hurbanove  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. 
- Pri zmene adresy CVČ je podľa platnej legislatívy potrebné vykonať zmenu v sieti škôl 
§18 ods. 5 zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. 
V zmysle legislatívy zriaďovateľ je povinný ministerstvu školstva zmenu nahlásiť - 
„Žiadosť o zmenu v sieti“ a v nej požiadať o zmenu sídla CVČ na inú adresu, do inej 
budovy. 
K žiadosti sme povinní predložiť doklady príslušných orgánov štátnej správy, ktoré 
potvrdia, že nové priestory sú v súlade s bezpečnostnými a hygienickými predpismi : 
Z toho dôvodu boli zaslané žiadosti o vyjadrenie na tieto štátne orgány: 
- Inšpektorát práce – doručená odpoveď 24.6.2020 – nesúhlasné stanovisko, 
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva – doručená odpoveď 24.6.2020 – žiadajú 
v prvom rade vykonať všetky úkony a až následne vydajú stanovisko, 
- vyjadrenie Hasičského a požiarneho zboru, takisto je potrebné mať potvrdený Účel 
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užívania stavby. Ďalej je potrebné zabezpečiť : 
- vyjadrenie Rady školského zariadenia pri CVČ  
- list vlastníctva 
- predpokladaný termín otvorenia šk. zariadenia na novej adrese 
- doklad osvedčujúci zmenu –  dáme výpis z uznesenia 
- vykonanie zmeny účelu stavby. 
Výšku finančných prostriedkov zatiaľ nie je možné vyčísliť.  
Pán primátor poznamenal, že dve stanoviská príslušných orgánov boli doručené mestu. 
Po kontrole uznesení poslanec Botoš navrhol ohľadom zamedzenia zberu vody  do 
zberných nádob z artézskej studne znížiť prietok vody.  
PaedDr., Mgr. Hajníková vyjadrila nespokojnosť k stanovisku odborníkom, ktorí 
vyjadrili názor na nevhodnosť riešenia zamedzenia prístupu k vode. 
Mgr. Pupák sa informoval o vydaných stanoviskách mestu od štátnych orgánov ohľadne 
premiestnenia Centra voľného času do Kultúrneho domu Hurbanovo. Do následnej 
diskusie sa zapojil aj poslanec Doležaj. 
 
K bodu 4 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej   
núdzi a mimoriadnych dávok mestom Hurbanovo 
Materiál predložil Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Návrh je spracovaný v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o obecnom zriadení”) a podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v 
hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o pomoci v hmotnej núdzi”).  
Doteraz platné VZN č. 86 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok Mestom 
Hurbanovo, bolo schválené uznesením č. 695/2010-MZ zo dňa 23.09.2010, bolo 
vytvorené v zmysle zákona č. 599/2003 Z. z., ktorý bol nahradený zákonom č. 417/2013 
Z. z., preto bolo potrebné vytvoriť nové VZN.  
Prijatím tohto VZN pôvodné VZN č. 86 stratí účinnosť. Na prijatie všeobecne záväzného 
nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov podľa § 12, ods. 
(7) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 
 
K návrhu VZN neboli uplatnené žiadne pripomienky a námietky. 
 
Uznesenie  č. 258/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
p r i j í m a  
Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a 
mimoriadnych dávok mestom Hurbanovo s účinnosťou od 01. 07. 2020. 
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Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 9                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
K bodu 5 
Návrh II. zmeny rozpočtu Mesta Hurbanovo na rok 2020 a organizácií v jej  
zriaďovateľskej pôsobnosti 
Materiál predložila Ing. Gogolová, hlavná účtovníčka ekonomického oddelenia MsÚ.  
       Predložený návrh zmeny rozpočtu obsahuje predovšetkým  úpravu výšky štátnych 
dotácií na prenesené kompetencie, úpravu výšky vlastných príjmov školských zariadení, 
zapracovanie realizácie úspešných projektov, grantov, použitia zostatku účelových 
prostriedkov z minulých rokov, použitia časti rezervného fondu mesta v súlade s platným 
uznesením mestského zastupiteľstva, ako aj zníženie jednotlivých výdavkových položiek z 
dôvodu zníženia príjmov mesta v dôsledku  vzniku nepredvídanej nepriaznivej 
ekonomickej situácie spôsobenej opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej 
nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. 
Návrh na zníženie jednotlivých položiek je zostavený na základe prehodnotenia výšky 
doterajších výdavkov na jednotlivých položkách a predpokladu ich čerpania do konca roka 
s vedomím, že mnohé aktivity, najmä v oblasti kultúry, sa v tomto roku neuskutočnia. 
Na dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu sa navrhuje rozdiel vo výške 15 592 € financovať 
z nerozdelenej časti rezervného fondu mesta v súlade s § 36 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. 
o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením 
nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Uvedená finančná čiastka by sa 
použila na financovanie neinvestičných výdavkov súvisiacich s prípravou projektov. 
Po zapracovaní všetkých navrhovaných zmien rozpočet mesta zostane vyrovnaný. Celková 
výška rozpočtovaných príjmov aj výdavkov bude 7 346 632 €.  
 
O 17:20 hodine sa na zasadnutie MZ dostavil Bc. Tomaščin, ktorý sa ospravedlnil za 
meškanie. 
Poslanec Botoš sa informoval o účele použitia časti rezervného fondu vo výške 15 592 €. 
Mgr. Pupák sa dotazoval na použitie reprezentačného fondu primátora mesta, ktoré 
organizácie sa vzdali schválenej dotácie z rozpočtu mesta, akým spôsobom znížilo mesto 
mzdy zamestnancov a prosil informovať o šetrení rozpočtových organizácií. 
Mgr. Závodský, primátor mesta k použitiu reprezentačných výdavkov uviedol, že sa 
používajú na nevyhnutné účely, t.j. na občerstvenie na mestskom zastupiteľstve a hostí na 
úrade, ocenenie darcov krvi, atď. 
Ďalej Ing. Gogolová informovala o občianskych združeniach, ktoré sa písomne vzdali  
schválenej dotácie z rozpočtu mesta. 
JUDr. Rusňák sa informoval o navýšených účelových štátnych dotáciách na sčítanie 
domov a bytov. 
Mgr. Pupák sa pýtal, akým spôsobom riešilo mesto úsporu finančných prostriedkov.  
Ing. Gogolová uviedla, že mesto pristúpilo k zníženiu miezd jednotlivých zamestnancov 
na 80 %, ktorých výkon práce bol pozastavený v dôsledku pandémie, zníženie mzdových 
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prostriedkov z dôvodu, že príslušní zamestnanci čerpali štátne dávky – OČR, boli znížené 
rozpočtové výdavky na odmeny a dočasné zníženie osobného ohodnotenia zamestnancov. 
Poslanec Doležaj dotazoval Ing. Gogolovú na výšku ušetrených financií v rámci COVID-
19 a akú výšku použilo mesto z rezervného fondu na tento účel.   
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
1.  použitie časti nerozdeleného rezervného fondu vo výške 15 592 € na krytie bežných   
     výdavkov mesta,  
2.  II. zmenu rozpočtu mesta na rok 2020 podľa predloženého návrhu. Celková výška   
     rozpočtovaných príjmov aj výdavkov po zapracovaní všetkých úprav je: 7 346 632 €. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
 RNDr.Hamranová, JUDr.Rusňák, PaedDr.,Mgr.Hajníková, Ševčík, Bc.Tomaščin  za                                 5                                                                             
                                                                                                                                  proti              0 
Mgr.Pupák, Doležaj, Botoš, Schvarcz, Mgr.Tužinčin                                   zdržal sa hlasovania            5 
Tento návrh uznesenia poslancami MsZ nebol prijatý. 
 
Z dôvodu, že návrh II. zmeny rozpočtu Mesta Hurbanovo na rok 2020 poslancami 
MZ nebol prijatý, neprerokovávali sa návrhy organizácií v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta. 
 
K bodu 6 
Zmeny a doplnky č. 1/2020 Územného plánu Mesta Hurbanovo 
Materiál predkladala Ing. Šesták, vedúci oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ. Písomná 
správa tvorí prílohu zápisnice. 
        Podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov, §§ 30, 31 orgán územného plánovania, ktorý obstaral 
územnoplánovaciu dokumentáciu, sústavne sleduje, či sa nezmenili územnotechnické, 
hospodárske a sociálne predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia 
organizácie územia. Ak dôjde k zmene predpokladov, alebo je potrebné umiestniť 
verejnoprospešné stavby, alebo je potrebné jej zosúladenie so záväznou časťou nadradenej 
územnoplánovacej dokumentácie, orgán územného plánovania obstará doplnok alebo 
zmenu územnoplánovacej dokumentácie.  
Obec a samosprávny kraj sú povinné pravidelne, najmenej však raz za štyri roky, 
preskúmať schválený územný plán, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky alebo či 
netreba obstarať nový územný plán. Zmeny alebo doplnky záväznej dokumentácie 
schvaľuje orgán, ktorý schválil pôvodnú územnoplánovaciu dokumentáciu. 
Predmetom návrhu Mesta Hurbanovo o zmenu Územného plánu sú nasledovné lokality:  
1. Zmena funkčného využitia územia – priestor východne vedľa cintorína v Hurbanove v 
lokalite Tehelné vo veľkosti cca. 1,2 ha z Plochy cintorínov - VÝHĽ AD na CINTORÍN 
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2. Zmena funkčného využitia územia – priestor severne od priemyselnej zóny 
v Hurbanove, časť Bohatá v lokalite Veľký Šárad z Plochy výroby – VÝHĽAD na 
PLOCHY VÝROBY A SKLADOV vo veľkosti cca12,5 ha. 
3. Mesto Hurbanovo navrhuje pri tejto aktualizácii územného plánu taktiež vyzvať 
obyvateľov mesta a organizácie sídliace na území mesta na zaslanie návrhov a 
pripomienok k Územnému plánu mesta Hurbanovo. Predmetná výzva by bola zverejnená 
na úradnej tabuli a na všetkých dostupných informačných kanáloch Mesta Hurbanovo od 
01. júla - do 31. augusta 2020. Následne všetky pripomienky a návrhy budú preskúmané 
komisiami pri mestskom zastupiteľstve a spracovateľom dokumentácie. Pri zmenách, 
ktoré budú inicializovať občania alebo podnikatelia sa rozhodne o spôsobe financovania 
individuálne vzhľadom na rozsah vyžadovaných zmien. Konečný spôsob financovania 
týchto zmien bude predložené na rokovanie MZ v Hurbanove.  
Odhad finančných nákladov Zmien a doplnkov č. 1/2020 je a v prípade zmien do počtu 5 
je cca 10 000  € v prípade zmien do počtu 10 je cca 13 000 € vrátane DPH. Reálna cena 
vzíde z vyhodnotenia verejného obstarávania a z rozsahu zmien. 
 
Mgr. Pupák, predseda Komisie výstavby, územného plánovania a regionálneho rozvoja 
pri MZ Hurbanovo odporúča prijať uznesenie týkajúce sa územného plánu mesta. 
Uznesenie  č. 259/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s vypracovaním dokumentácie Územný plán mesta Hurbanovo – Zmeny a doplnky č. 
1/2020 so špecifikáciou zmien podľa predloženého materiálu. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 7 
Výsledok hospodárenia spoločnosti MsVaK – Vodárne a kanalizácie Mesta 
Hurbanovo, s.r.o. za rok 2019 
Materiál predkladal Ing. Bahorec, konateľ spol. MsVaK Hurbanovo. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
        MsVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s. r. o. je spoločnosť so 100 
percentnou účasťou mesta. Opis jej hospodárskej činnosti je prevádzkovanie verejného 
vodovodu 11. kategórie, prevádzkovanie verejnej kanalizácie II. kategórie, 
vodoinštalatérstvo, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, veľkoobchod a maloobchod s 
tovarom v rozsahu voľnej živnosti a sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu 
voľnej živnosti. 
V zmysle článku VIII., bodu B, ods 5. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 
Hurbanovo č: 223/2020MZ zo dňa 29.4.2020, MsVaK predkladá na vedomie mestskému 
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zastupiteľstvu informatívnu správu o riadnej účtovnej uzávierke spoločnosti MsVaK - 
Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o., za rok 2019. 
Účtovnú závierku spoločnosti a prerozdelenie zisku MsVaK - Vodárne a kanalizácie mesta 
Hurbanovo, s.r.o., prerokovala dozorná rada spoločnosti na svojom zasadnutí dňa 11.6. 
2019, ktorej bola predložená účtovná závierka spoločnosti, poznámky k účtovnej závierke, 
súvaha, výkaz ziskov a strát a správa nezávislého audítora za rok 2019. 
Valné zhromaždenie schválilo na návrh konateľa spoločnosti MsVaK - Vodárne a 
kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o., a dozornej rady, účtovnú závierku spoločnosti 
s výsledkom hospodárenia: 6 944 € za rok 2019. 
 
Otázky na Ing. Bahoreca, konateľa spoločnosti mal Mgr. Pupák, Botoš a Bc. Tomaščin. 
         
Uznesenie  č. 260/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
informatívnu správu o riadnej účtovnej závierke spoločnosti MsVaK – Vodárne a 
kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o. za rok 2019  
schvaľuje  
rozdelenie zisku nasledovne:  
- prídel do rezervného fondu vo výške 5% z čistého zisku 347,2 €  
- prídel do sociálneho fondu vo výške 5% z čistého zisku 347,2 €  
- odmenu konateľovi spoločnosti vo výške 20% z čistého zisku – 1 388,8 €  
- prevod na nerozdelený zisk z minulých rokov 70% z čistého zisku – 4 860,8 €. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 8 
Správa o činnosti Mestskej polície Hurbanovo za rok 2019 
Materiál predkladal Mgr. Závodský, primátor mesta. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
Bc. Tomaščin apeloval na nízky výkon mestskej polície uvedeného v správe. Tlmočil 
sťažnosť obyvateľov ohľadom krádeží vencov z hrobových miest v hurbanovskom 
cintoríne. 
Poslanec Botoš vyjadril nespokojnosť k vypracovanej správe o činnosti MsP. 
JUDr. Rusňák v plnej miere súhlasil s poslancom Botošom. 
Poslanec Doležaj žiadal výstupy mestskej polície vypracovať na štvrťročnej báze. 
 
Mgr. Závodský predložil návrh na uznesenie na požiadavku poslanca Botoša. 
Uznesenie  č. 261/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
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žiada 
primátora mesta o zníženie stavu Mestskej polície Hurbanovo na 8 osôb (7+1). 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
Mgr.Pupák, Doležaj, Mgr.Tužinčin, Schvarcz, Botoš, Ševčík                         za                                 6                                                                             
Bc.Tomaščin                                                                                proti              1                                   
JUDr.Rusňák, RNDr.Hamranová, PaedDr.,Mgr.Hajníková                           zdržal sa hlasovania   3 
Uznesenie  č. 262/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
správu o činnosti Mestskej polície Hurbanovo za rok 2019.  
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                 9                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
Mgr.Pupák                                                                                  zdržal sa hlasovania   1 
 
K bodu 9 
Správa o výsledku kontroly HK/3/2020 o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2019 
Materiál predkladal Ing. Cserge, hlavný kontrolór mesta. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Na základe Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo na I. 
polrok 2020 schváleného uznesením MZ č. 178/2019 – MZ zo dňa 05. 12. 2019, vykonal v 
termíne od 20. 04. 2020 hlavný kontrolór mesta Hurbanovo Ing. Koloman Cserge – 
oprávnená osoba, kontrolu v povinnej osobe Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 
Hurbanovo.  
Cieľom kontroly bolo preveriť postup vybavovania sťažností a petícií v podmienkach MÚ 
Hurbanovo.  
1. Legislatívny rámec:  
- Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov,  
- Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov,  
Interné predpisy:  
- Zásady vybavovania sťažností schválené dňa 12.04.2018 s účinnosťou dňom 13.04.2018 
- Zásady postupu pre vybavovanie petícií v podmienkach samosprávy mesta Hurbanovo 
nie sú vydané.  
2. Predložené doklady, písomnosti, informácie a iné podklady ku kontrole        
2.1. Prehľad záznamov doručených na zaevidovanie do podateľne OVS v roku 2019 
označených ako sťažnosť alebo petícia,  
2.2. Spis č. 1478/2019 – petícia,  
2.3. Spisové obaly podaní označených ako sťažnosť – záznam č. 523/2019, 868/2019, 
1539/2019, 1916/2019,  
2.4. Spisové obaly podaní ktoré nie sú sťažnosťami podľa zákona o sťažnostiach – záznam 
č. 727/2019, 1217/2019, 1320/2019.  
Vybavované záznamy resp. k nim otvorené spisy boli porovnané s nasledovnými 
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evidenciami:  
a) Centrálna evidencia sťažností a petícií,  
b) Prehľad záznamov doručených na zaevidovanie do podateľne OVS v roku 2019 
označených ako sťažnosť alebo petícia. 
Kontrolou bolo zistené:  
Mesto vedie Centrálnu evidenciu sťažností v súlade s interným predpisom Zásady 
vybavovania sťažností. V roku 2019 bola v Centrálnej evidencii sťažností a petícií 
evidovaná 1 petícia, 4 podania označené ako sťažnosť 2 podania na poskytnutie ochrany 
proti zjavnému zásahu a 1 podanie označené ako žiadosť. 
Záver:  
Kontrolou boli zistené nedostatky a z uvedeného dôvodu bol vypracovaný návrh správy o 
výsledku kontroly, dátum doručenia povinnej osobe 16.06.2020.  
Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu 
zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.  
Podľa § 21 ods. 3 písm. e) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov je povinná osoba v lehote do 30. 06. 2020 predložiť 
písomný zoznam splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na 
odstránenie príčin ich vzniku.  
Lehota na predloženie písomných námietok k zisteným nedostatkom, navrhovaným 
odporúčaniam alebo opatreniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených 
opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku oprávnenej 
osobe.  
Povinná osoba je podľa § 21 ods. 1 písm. b) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole 
a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov oprávnená predložiť v lehote do 18. 06. 
2020 písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo 
opatreniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na 
nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku oprávnenej osobe. 
Povinná osoba nepodala v stanovenej lehote písomné námietky k zisteným nedostatkom, 
navrhovaným opatreniam a odporúčaniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu 
splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich 
vzniku. 
 
Bc. Tomaščin pripomienkoval dve petície, ktoré pán kontrolór nespomínal v predloženej 
správe.  
 
Uznesenie  č. 263/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
prerokovalo  
Správu o výsledku kontroly mestskému zastupiteľstvu HK/3/2020 
berie na vedomie  
Správu o výsledku kontroly mestskému zastupiteľstvu HK/3/2020. 
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Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                 9                                                                             
Bc.Tomaščin                                                                                proti              1                                   
                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 10 
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo na II. polrok 
2020 
Materiál predkladal Ing. Cserge, hlavný kontrolór mesta. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 Ing. Cserge predkladá Mestskému 
zastupiteľstvu v Hurbanove podľa ustanovení § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  
A. Tematické kontroly:  
A.1. Kontrola výdavkov na podporu kultúrno - spoločenských aktivít, ich súladu použitia 
so schváleným rozpočtom. Kontrolované obdobie rok 2019.  
A.2. Kontrola vykonávania finančnej kontroly (z. č. 357/2015 Z. z.) v podmienkach ZŠ, 
Nám. Konkolyho - Thege Hurbanovo. Kontrolované obdobie 1. polrok 2020.  
A.3. Kontrola plnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na 
odstránenie príčin ich vzniku v rámci odporúčania kontroly č. HK/5/2018 (z. č. 211/2000 
Z. z.) v povinnej osobe Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda – Základná škola s materskou 
školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím jazykom maďarským Hurbanovo.  
B. Ostatné kontroly:  
B.1. Kontroly vykonané na základe uznesení MZ v Hurbanove, alebo primátora mesta ak 
vec neznesie odklad.  
B.2. Finančná kontrola vykonaná na mieste z vlastného podnetu hlavného kontrolóra na 
základe poznatkov zistených pri výkone kontrolnej činnosti.  
C. Ostatné úlohy:  
C.1. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Mesta Hurbanovo na rok 
2021 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2022 a 2023.  
C.2. Účasť na rokovaniach MZ v Hurbanove.  
C.3. Poskytovanie metodickej pomoci na MÚ, organizáciám zriadených mestom, 
komisiám zriadeným pri MZ Hurbanovo, ak o to požiadajú.  
C.4. Zvyšovanie odbornosti v oblasti kontroly účasťou na odborných seminárov, školení, 
zasadnutí organizovaných Združením hlavných kontrolórov SR. 
 
Uznesenie  č. 264/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo na II. polrok 2020   
schvaľuje  
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo na II. polrok 2020.  
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Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 11 
Doplnenie Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva 
Materiál predkladal Mgr. Závodský, primátor mesta. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Dôvodová správa: Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove dňa 7.2.2019 uznesením č. 
20/2019 – MZ schválilo Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v 
Hurbanove. V uvedených zásadách sa nerieši otázka možnosti vzdania sa poslaneckej 
odmeny určenej v zmysle § 25 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a pravidlá vzdania sa tejto odmeny.  
Taktiež tieto zásady neriešia vzdanie sa odmeny prislúchajúcej členom komisií zriadených 
Mestským zastupiteľstvom v Hurbanove, ktoré im môžu byť priznané v zmysle § 15 ods. 4 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  
Otázku vzdania sa poslaneckej odmeny a odmeny člena komisie je potrebné riešiť aj z 
dôvodu toho, že v prípade, ak je poslanec alebo člen komisie poberateľom predčasného 
starobného dôchodku, na zánik nároku na takýto dôchodok postačuje vznik nároku na 
nepravidelný príjem zo závislej činnosti, t. j. nároku na nepravidelnú odmenu poslanca 
alebo člena komisie pri MZ.  
Na uvedenú skutočnosť nie je potrebné aj skutočné vyplatenie odmeny. Poberanie 
poslaneckej odmeny a odmeny člena komisie má vplyv aj na osobu evidovanú na 
UPSVaR v evidencii nezamestnaných.  
 
Poslanec Doležaj prosil vedenie mesta do budúcna včas zapracovať zmeny do Zásad 
odmeňovania poslancov MZ, ktoré majú vplyv na odmeňovanie poslancov a členov 
komisií. 
  
Uznesenie  č. 265/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
zmenu Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Hurbanove s 
účinnosťou dňom schválenia zmeny Mestským zastupiteľstvom v Hurbanove nasledovne:  
A) Článok 2 – Poslanecká odmena sa dopĺňa o bod 5. v nasledovnom znení: Poslanec je 
oprávnený odmietnuť alebo vzdať sa svojej ešte nesplatnej poslaneckej odmeny určenej 
podľa Článku 2 bodu 1. týchto Zásad. Vzdanie sa poslaneckej odmeny musí poslanec 
vykonať písomným, podpísaným vyhlásením prejavu vôle, že svoju poslaneckú funkciu 
alebo činnosť bude vykonávať bez práva na príslušnú odmenu podľa týchto Zásad. 
Vzdanie sa poslaneckej odmeny podľa týchto Zásad je možné vykonať len doručením 
písomného vyhlásenia do podateľne Mesta Hurbanovo. Dňom doručenia takéhoto 
písomného vyhlásenia prejavu vôle do podateľne Mesta Hurbanovo zaniká poslancovi 
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právo na poslaneckú odmenu podľa Článku 2 bod 1. týchto Zásad.  
B) Článok 3 – Odmena predsedov a členov komisií Mestského zastupiteľstva v Hurbanove 
sa dopĺňa o bod 5. a bod 6. nasledovne:  
Bod 5. Člen komisie zriadenej Mestským zastupiteľstvom v Hurbanove je oprávnený 
odmietnuť alebo vzdať sa svojej ešte nesplatnej odmeny člena komisie určenej podľa 
Článku 3 bodu 2. týchto Zásad. Vzdanie sa odmeny člena komisie musí člen komisie 
vykonať písomným, podpísaným vyhlásením prejavu vôle, že svoju funkciu člena komisie 
alebo činnosť bude vykonávať bez práva na príslušnú odmenu podľa týchto Zásad. 
Vzdanie sa odmeny člena komisie podľa týchto Zásad je možné vykonať len doručením 
písomného vyhlásenia do podateľne Mesta Hurbanovo. Dňom doručenia takéhoto 
písomného vyhlásenia prejavu vôle do podateľne Mesta Hurbanovo zaniká členovi 
komisie právo na odmenu člena komisie podľa Článku 3 bod 2. týchto Zásad.  
Bod 6. Poslanec je oprávnený odmietnuť alebo vzdať sa svojej ešte nesplatnej odmeny 
určenej za vykonanie sobáša podľa Článku 3 bodu 4. týchto Zásad. Vzdanie sa odmeny za 
vykonanie sobáša musí poslanec vykonať písomným, podpísaným vyhlásením prejavu 
vôle, že svoju poslaneckú funkciu alebo činnosť bude vykonávať bez práva na príslušnú 
odmenu podľa týchto Zásad. Vzdanie sa odmeny za vykonanie sobáša podľa týchto Zásad 
je možné vykonať len doručením písomného vyhlásenia do podateľne Mesta Hurbanovo. 
Dňom doručenia takéhoto písomného vyhlásenia prejavu vôle do podateľne Mesta 
Hurbanovo zaniká poslancovi právo na odmenu podľa Článku 3 bod 4. týchto Zásad. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 12 – R ô z n e 
12.1 Refinancovanie bankových úverov mesta - informatívna správa  
Materiál predkladala Ing. Kardhordó, účtovníčka ekonomického oddelenia MsÚ. Písomná 
správa tvorí prílohu zápisnice. 
        Mesto Hurbanovo eviduje k 30.05.2020 bankové úvery vo výške 948 199,49 EUR v 
štyroch bankách.  
Z týchto údajov je evidentné, že najmenej výhodné sú úrokové sadzby k úverom 
poskytnutých Prima bankou Slovensko, a.s. a Slovenskou sporiteľňou, a.s.  
Tieto úvery boli čerpané v rokoch 2010 až 2013.  
Mesto Hurbanovo požiadalo o predloženie indikatívnych ponúk na refinancovanie úverov 
od všetkých bánk, v ktorých má poskytnutý úver a od Tatra banky, a.s., pričom indikatívne 
ponuky predložili do termínu 17.06.2020, všetky banky okrem Tatra banky, a.s.  
Mesto sa sústreďuje na refinancovanie úverov s najmenej výhodnou úrokovou sadzbou.  
K 31.5.2020 je hodnota úverov, ktoré Mesto odporúča na refinancovanie 885 627 EUR. 
Úvery eviduje Mesto aj vo Všeobecnej úverovej banke a.s. a v OTP Banke Slovensko, a.s. 
Vzhľadom k výške úrokovej sadzby, absolútnej výške ročných úrokov a termínu splatnosti 
úverov, Mesto nepovažuje za efektívne riešiť refinancovanie týchto úverov.  
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Všetky banky predložili ponuky s možnosťou splatnosti úveru na 10 alebo 15 rokov a tiež 
s možnosťou odkladu začatia splácania splátok istiny o 1 rok.  
 
Uznesenie  č. 266/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
Informatívnu správu - Refinancovanie bankových úverov.  
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 267/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
odklad splátok istiny úveru, ktorý bol poskytnutý OTP Bankou Slovensko, a.s. na základe 
Zmluvy o splátkovom úvere číslo: 2500/06/321. Tento odklad banka poskytne na obdobie 
6 mesiacov.  
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
12.2 Použitie časti nerozdeleného rezervného fondu na rekonštrukciu bytového domu  
        (2 x 4 b.j. na adrese Šáradská č. 22 a 24) 
Materiál predkladal Ing. Šesták, vedúci oddelenia regionálneho rozvoja. Písomná správa 
tvorí prílohu zápisnice. 
        Žiadosť o uvoľnenie prostriedkov z rezervného fondu na opravu bytových jednotiek: 
Bytový dom na adrese Šáradská č. 22 a 24 potrebuje rozsiahlu rekonštrukciu.  
Na rekonštrukciu bude vypracovaná projektová dokumentácia a zabezpečené stavebné 
povolenie. Ako vyplýva z predloženého približného rozpočtu, mesto Hurbanovo vie 
zabezpečiť nasledovné položky:  
• Úpravu vonkajších a vnútorných omietok  
• Maľovanie vnútorných priestorov  
• Vybudovanie kanalizačnej prípojky Náklady hradené z časti nerozdeleného rezervného 
fondu:  
• Rekonštrukcia krovu, tepelná izolácia a hromozvod 17 000 EUR  
• Zariaďovacie predmety a kuchynské linky 4 000 EUR  
• Zrušenie žúmp 2 000 EUR  
• Projektová dokumentácia 600 EUR  
Spolu 23 600 EUR.   
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Komisia výstavby, územného plánovania a regionálneho rozvoja pri MZ Hurbanovo 
odporúčala odročiť materiál, nakoľko počas zasadnutia komisie sa objavilo viac 
nezodpovedaných otázok. Predseda komisie navrhol preveriť všetky možnosti využitia 
priestorov na iné účely a prosil, aby predmet zmluvy bol preverený na ministerstve. 
Komisia sociálna, bytová a zdravotná pri MZ Hurbanovo odporúčala vyčleniť finančné 
prostriedky na rekonštrukciu spomínaného bytového domu. 
Komisia finančná, správy majetku mesta a verejnej súťaže pri MZ Hurbanovo odporúčala 
odročiť materiál.  
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
použitie časti nerozdeleného rezervného fondu vo výške 23 600 € na rekonštrukciu 
bytového domu (2 x 4 b. j. na adrese Šáradská č. 22 a 24) 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
Bc.Tomaščin, RNDr.Hamranová                                                                     za                                 2                                                                             
Mgr.Tužinčin, Schvarcz, Botoš, Ševčík                                                   proti              4                                   
JUDr.Rusňák, PaedDr.,Mgr.Hajníková, Mgr.Pupák, Doležaj                         zdržal sa hlasovania   4 
Tento návrh uznesenia poslancami MsZ nebol prijatý. 
 
12.3 Schválenie úveru na výmenu okien v ZPS Smaragd Hurbanovo 
Materiál predkladal Mgr. Závodský, primátor mesta. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Zariadenie pre seniorov Smaragd v Hurbanove, ktorého je Mesto Hurbanovo 
zriaďovateľom sa už dlhodobo borí s problémom otvorových výplní (okná, dvere), ktoré 
sú v dezolátnom stave. Okrem netesnosti výplní, ktoré spôsobujú únik tepla čím sa 
navyšujú náklady na energie sú niektoré už v stave, kedy sa nemôžu používať najmä z 
bezpečnostného hľadiska a preto sú na pevno uzavreté bez možnosti vetrania v danej 
miestnosti, čo je aj z hygienických dôvodov nevyhovujúce. Zároveň znížením výšky 
prestupného vyvýšenia pri vstupe na balkón sa im vzhľadom na odstránenie pre nich 
vysokej bariéry uľahčí prístup na balkón. 
Výmenou otvorových výplní by prišlo nielen k hygienickému a bezpečnejšiemu 
využívaniu priestorov, ale zároveň by prišlo aj k energetickým úsporám na energiách. 
Vychádzajúc z údajov roka 2019 by pri 20 % úspore na spotrebe plynu prišlo k ročnej 
úspore 127 770,8 kWh, čo je úspora 5 334,94 €. Ak by sa podarilo dosiahnuť 30 % úsporu 
na spotrebe plynu, prišlo by k ročnej úspore 191 656,2 kWh, čo je úspora 8 002,40 €. 
Nakoľko naši seniori ZPS Smaragd bývajú v priestoroch s nevyhovujúcimi okennými 
výplňami, ktoré im sťažujú životné podmienky je opakovaná požiadavka z ich strany o 
riešenie tejto situácie a zabezpečenie výmeny otvorových výplní za účelom zlepšenia ich 
životných podmienok. Mesto Hurbanovo má vypracovanú projektovú dokumentáciu ako 
aj platné stavebné povolenie. Cenová kalkulácia na výmenu otvorových výplní aj so 
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stavebnými úpravami je vo výške 184 072 € s DPH. Samozrejme konečná výška ceny sa 
bude odvíjať od najvýhodnejšej ponuky, ktorá vzíde z verejného obstarávania, kde 
očakávame oveľa nižšiu cenu. Z toho dôvodu predkladám návrh na odsúhlasenie prijatia 
úveru potrebného na financovanie výmeny otvorových výplní na ZPS Smaragd. 
         
Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania. 
Poslanec Doležaj, predseda komisie finančnej, správy majetku mesta a verejnej súťaže pri 
MZ Hurbanovo sa informoval o krokoch zo strany mesta ohľadom získania financií 
z eurofondov na výmenu otvorových výplní na zariadení. Ďalej apeloval na vopred určenú 
konkrétnu sumu v pripravenom uznesení.  
Mgr. Závodský, primátor mesta uviedol, že mesto skúmalo výzvy, zatiaľ kompetentní 
nevedeli povedať či na takýto účel bude vyhlásená výzva, resp. uvoľnené financie 
z eurofondov. Z dôvodu odstránenia havarijného stavu na zariadení sa mesto rozhodlo 
prijať úver. Dvakrát už bola podaná žiadosť o dotáciu na Environmentálny fond, obidve 
boli zamietnuté. Bez určenej sumy nie je vhodné pripraviť návrh na uznesenie. 
Mgr. Pupák - Komisia výstavby, územného plánovania a regionálneho rozvoja pri MZ 
Hurbanovo doporučila schváliť najprv zámer výmeny otvorových výplní. Ďalší postup:  
- vykoná sa verejná súťaž a podľa výsledkov sa určuje výška úveru.  
Následne Mgr. Pupák predložil poslanecký návrh na uznesenie. 
 
Mgr. Závodský, primátor mesta poprosil poslancov hlasovať za pôvodný návrh 
uznesenia. 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s prijatím investičného úveru vo výške 184 072 €, za účelom financovania výmeny 
otvorových výplní na Zariadení pre seniorov Smaragd v Hurbanove.  
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
                                                                                                                za                                 0                                                                             
Mgr.Tužinčin, Botoš, Ševčík, Bc.Tomaščin, RNDr.Hamranová                        proti              7                                   
Mgr.Pupák, Doležaj 
JUDr.Rusňák, PaedDr.,Mgr.Hajníková, Schvarcz                                            zdržal sa hlasovania   3 
Tento návrh uznesenia poslancami MsZ nebol prijatý. 
 
Poslanecký návrh Mgr. Pupáka: 
Uznesenie  č. 268/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí 
so zámerom výmeny otvorových výplní na Zariadení pre seniorov Smaragd v Hurbanove.  
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
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12.4 Odpustenie nájomného pre podnikateľov obmedzených opatreniami COVID-19 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Od 17.06.2020 nadobudol účinnosť zákon č. 155/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon 
č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej 
republiky v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých 
mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby 
COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 
92/2020 Z. z. (ďalej len „zákona“).  
Cieľom zákona je zmiernenie negatívnych dopadov obmedzení súvisiacich s opatreniami 
proti pandémii choroby COVID-19 na podnikateľské subjekty v SR. Zákon ustanovuje 
zákonný rámec pre poskytovanie podpory podnikateľom vykonávajúcim podnikateľskú 
činnosť alebo poskytujúcim služby zákazníkom na základe nájomnej zmluvy, ktorým bola 
v dôsledku prijatých mimoriadnych opatrení podstatne obmedzená možnosť predaja 
tovaru alebo poskytovania služieb, a tým znížená schopnosť tvoriť zisk a platiť nájomné. 
Do zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/2013 Z. z.“) sa 
vkladá nové ustanovenie § 13c, ktoré predstavuje právny základ podpory formou dotácie. 
Uvedené sa vzťahuje nielen na vnútorné priestory ale aj na súvisiace obslužné priestory, 
napr. parkoviská a tiež na vonkajšie priestory - trhové miesta.  
Na účely poskytovania dotácie sa neprihliada na prípadné zmeny, ku ktorým došlo po 12. 
marci 2020.  
Dotáciu na nájomné možno poskytnúť nájomcovi vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z 
nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 
50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania. Uvedené platí aj pre verejnoprávne 
inštitúcie a iné právnické osoby zriadené zákonom. Ak je prenajímateľom správca majetku 
štátu, nájomné sa znižuje na polovicu. Výška nájomného je tak v prospech nájomcu 
znížená o sumu zľavy z nájomného na základe dohody s prenajímateľom a súčasne aj o 
sumu zodpovedajúcu dotácii pripísanej na účet prenajímateľa. Ak prenajímateľ v tejto 
súvislosti požiada nájomcu o súčinnosť, ten je povinný ju bezodkladne poskytnúť. Do 
sumy nájomného na tento účel nemožno zahrnúť vedľajšie plnenia obvykle spojené s 
nájmom (napr. platby za dodávku energií) a ak výška nájomného závisí od obratu, 
nemožno zahrnúť ani obratovú zložku.  
Ak súčasťou nájomného sú aj úhrady za služby spojené s nájmom, ktorých výška nie je 
oddelená od sumy nájomného, platí, že výška úhrady za plnenia obvykle spojené s 
nájmom je 5 % zo sumy nájomného a o predmetnú sumu sa nájomné poníži.   
Jeden mesačný nájom pre všetky vyššie uvedené prevádzky predstavuje celkovú sumu vo 
výške: 1 530,76 € - ktorá tvorí príjem mesta Hurbanovo. Z dôvodu zatvorenia vyššie 
uvedených prevádzok nemohli podnikatelia vykonávať svoju obchodnú činnosť 
nepretržite, preto mali v tomto období obmedzený príjem.  
Preto mesto Hurbanovo navrhuje odpustenie 50% nájomného za obdobie, kedy boli 
prevádzky obmedzené – zatvorené.       
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Uznesenie  č. 269/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s odpustením 50% nájomného pre nižšie uvedené prevádzky v meste Hurbanovo, ktoré v 
zmysle Nariadenia vlády SR zo dňa 15.03.2020 museli mať svoje prevádzky zatvorené. 
Odpustenie nájomného sa vzťahuje na obdobie, počas ktorého boli prevádzky obmedzené 
na činnosti. Odpustenie bude riešené podpisom dohody o znížení nájmu medzi nájomcom 
a prenajímateľom. Mesačné nájomné pre jednotlivé prevádzky, z ktorého sa vychádza pri 
výpočte zľavy:  
1. Alžbeta Bernáthová – ÉMI   mesačné nájomné vo výške:                   350,40 €  
2. Anita Mekíšová – EXCELLEN  mesačné nájomné vo výške:               30,27 €  
3. Marián Pánis  mesačné nájomné vo výške:                                          135,00 €  
4. Anna Gallaiová – BIANCA  mesačné nájomné vo výške:                     82,17 €  
5. Szidónia Oláh   mesačné nájomné vo výške:                                        271,30 €  
6. Beáta Uzsáková  mesačné nájomné vo výške:                                        97,20 €  
7. Pro SL s.r.o.   mesačné nájomné vo výške:                                             61,53 €  
8. Anna Krupová  mesačné nájomné vo výške:                                        172,72 €  
9. Nataša Rolníková  mesačné nájomné vo výške:                                     48,47 €  
10. Verting s.r.o.  mesačné nájomné vo výške:                                         131,70 €  
11. Mária Györgyová – BYTEX  mesačné nájomné vo výške:                150,00 €  
schvaľuje 
odpustenie 50% nájomného v nadväznosti na zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií 
v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších 
predpisov a o doplnení zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v 
súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a 
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 92/2020 Z. z., pre nižšie 
uvedené prevádzky v meste Hurbanovo, ktoré v zmysle Nariadenia vlády SR zo dňa 
15.03.2020 museli mať svoje prevádzky zatvorené. Odpustenie nájomného sa vzťahuje na 
obdobie, počas ktorého boli prevádzky obmedzené na činnosti. Odpustenie 50% 
nájomného sa bude týkať prevádzok, ktoré v súčinnosti na výzvu mesta Hurbanovo 
podpíšu elektronickú žiadosť zverejnenú Ministerstvom hospodárstva a súčasne bude 
podpísaná dohoda o znížení nájmu medzi nájomcom a prenajímateľom.  
Zľavu na nájomnom si môžu uplatniť:  
1.    Alžbeta Bernáthová – ÉMI (predajňa s textilom), adresa prevádzky: Komárňanská 
111, Hurbanovo,  
2.    Anita Mekíšová – EXCELLEN (kaderníctvo), adresa prevádzky: Orechová 7, 
Hurbanovo – Bohatá,  
3.    Marián Pánis (pohostinstvo), adresa prevádzky: Orechová 7, Hurbanovo – Bohatá,  
4.    Anna Gallaiová – BIANCA (kaderníctvo), adresa prevádzky: Nám. Dr. M. Thege 
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Konkolyho 6, Hurbanovo,  
5.    Szidónia Oláh (predajňa s textilom), adresa prevádzky: Súdna 20, Hurbanovo,  
6.    Beáta Uzsáková (kvetinárstvo), adresa prevádzky: Nám. Dr. M. Thege Konkolyho 6, 
Hurbanovo,  
7.    Pro SL s.r.o. (kozmetický salón), adresa prevádzky: Nám. Dr. M. Thege Konkolyho 6, 
Hurbanovo,  
8.    Anna Krupová (bar – budova štadiónu), adresa prevádzky: Športová 9, Hurbanovo,  
9.    Nataša Rolníková (pedikúra), adresa prevádzky: Komárňanská 104, Hurbanovo (areál 
Mestského zdravotného strediska),  
10.  Verting s.r.o. (krajčírstvo), adresa prevádzky: Nám. Dr. M. Thege Konkolyho 6, 
Hurbanovo,  
11.  Mária Györgyová – BYTEX (predajňa s textilom), adresa prevádzky: Nám. Dr. M. 
Thege Konkolyho 6, Hurbanovo. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
12.5 Vzdanie sa  Jozefa Doležaja, poslanca  Mestského  zastupiteľstva  v  Hurbanove,   
členstva  v  Dozornej  rade spol. MsVaK - Vodárne  a  kanalizácie Mesta Hurbanovo,    
s.r.o. 
Materiál predkladal Mgr. Závodský, primátor mesta. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Dňa 13.06.2020 bol na Mesto Hurbanovo primátorovi mesta doručený e-mail od 
poslanca Mestského zastupiteľstva v Hurbanove Jozefa Doležaja, v ktorom uviedol, že 
dňom 30.06.2020 sa vzdáva členstva v Dozornej rade spoločnosti MsVaK – Vodárne a 
kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o..  
Žiadal zaradiť jeho oznámenie o vzdaní sa členstva do programu rokovania na najbližšie 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove. Menovanie členov Dozornej rady 
spoločnosti MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o so sídlom 
Komárňanská č. 69, 947 01 Hurbanovo, sa uskutočnilo na 2. zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva v Hurbanove uznesením č. 11/2019 – MZ dňa 07.02.2019, ktorým do 
dozornej rady spoločnosti bol za člena menovaný aj Jozef Doležaj. V zmysle 
Zakladateľskej listiny spoločnosti MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, 
s.r.o. zo dňa 04.03.2019 článku X.  
Dozorná rada sa v spoločnosti zriaďuje v počte 5 členov. V prípade vzdania sa člena 
dozornej rady svojho členstva je potrebný počet členov dozornej rady doplniť na 
schválený počet. V zmysle Obchodného zákonníka je najjednoduchším riešením vzdania 
sa členstva v dozornej rade spôsob, ak sa člen dozornej rady vzdá svojej funkcie na 
zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré je oprávnené vymenovať nového člena, čím je 
vzdanie sa funkcie účinné okamžite.  
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V inom prípade je potrebné postupovať podľa ustanovení § 66 ods. 2 Obchodného 
zákonníka.         
 
Uznesenie  č. 270/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
vzdanie sa  Jozefa Doležaja členstva v  Dozornej rade spoločnosti MsVaK – Vodárne 
a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o.   
menuje  
za člena Dozornej rady spoločnosti MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, 
s.r.o. s účinnosťou od 26. 6. 2020  Eduarda Ševčíka.  
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                 8                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
Ševčík, Doležaj                                                                              zdržal sa hlasovania   2 
 
12.6 Návrh ceny – vyradené nepojazdné vozidlo Škoda 1203 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
        V zmysle Článku VII. EVIDENCIA, INVENTARIZÁCIA MAJETKU, 
NAKLADANIE S NEUPOTREBITEĽNÝM A PREBYTOČNÝM MAJETKOM, 
odstavec B) Nakladanie s neupotrebiteľným a prebytočným majetkom, odst. 4) aktuálnych 
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo (platné od 29.04.2020) 
Ústredná inventarizačná komisia mesta Hurbanovo dňa 10.06.2020 navrhla, aby vyradené 
nepojazdné pohrebné vozidlo Škoda 1203, s pôvodným ŠPZ KN902AE s nulovou 
zostatkovou hodnotou (obstarávacia cena: 11 708,80 €) bolo ponúknuté na odpredaj 
formou verejnej obchodnej súťaže za cenu vo výške 5 % z obstarávacej ceny (t.j. za 
585,44 €). Na schválenie uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných 
poslancov. 
Uznesenie  č. 271/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
aby vyradené nepojazdné pohrebné vozidlo Škoda 1203, s pôvodným ŠPZ - KN902AE 
s nulovou zostatkovou hodnotou (obstarávacia cena: 11 708,80 €) bolo ponúknuté na  
odpredaj  formou  verejnej  obchodnej  súťaže  za  cenu  vo  výške  5 %  z  obstarávacej 
ceny (t.j. za 585,44 €).  
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                 8                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
Mgr.Pupák, Doležaj                                                                        zdržal sa hlasovania   2 
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12.7 Žiadosť o udelenie súhlasu na odstránenie stavby 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
        V zmysle § 11 ods. 4) písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, Mesto 
Hurbanovo žiadalo o udelenie súhlasu na odstránenie stavby nachádzajúcej sa na ulici 
Šáradská, so súpisným číslom 366, orientačné číslo 33, na parcele č. 1612 v katastrálnom 
území Hurbanovo. Ide o stavbu, ktorá je na LV č. 2376, je vo vlastníctve mesta 
Hurbanovo vedená ako „rodinný dom“. Stavba je v stave, keď jej oprava z dôvodu 
narušenia statiky budovy už nie je možná. 
 
Uznesenie  č. 272/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
udeľuje  
súhlas na odstránenie stavby so súp. č. 366, orientačným číslom 33, nachádzajúcej sa na 
pozemku parc. č. 1612 v k. ú. Hurbanovo. Ide o stavbu ktorá je vedená na LV č. 2376 vo 
vlastníctve Mesta Hurbanovo ako „Rodinný dom“. 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
O 21:50 hodine Mgr. Tužinčin sa ospravedlnil a opustil miestnosť. 
 
12.8 Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – Alžbeta Bernáthová KUSOVÝ 
TEXTIL ÉMI 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
        Dňa 07.05.2020 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť od pani Alžbety 
Bernáthovej – KUSOVÝ TEXTIL - ÉMI, miesto podnikania Ľanová 2886/5, 940 02 Nové 
Zámky, IČO: 41763548, ohľadom prenájmu nebytových priestorov. Nebytové priestory na 
nachádzajú na adrese Komárňanská ul. 111, Hurbanovo. Žiadateľka prenajíma na základe 
Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 8/1/2010 zo dňa 20.09.2010 nebytové priestory 
nachádzajúce sa v prednej časti prevádzkovej budove so súpisným číslom 55, na parcele 
registra „C“ č. 1544 – zast. plochy a nádvoria, v k. ú. Hurbanovo. Uvedená nájomná 
zmluva je platná do 30.09.2020. Vo vyššie uvedených priestoroch prevádzkuje žiadateľka 
predajňu odevov a textilu ÉMI. Predajňu plánuje pani Bernáthová prevádzkovať aj 
naďalej. Žiadateľka vždy a načas platí nájomné za užívanie nebytových priestorov. Všetky 
záväzky voči Mestu Hurbanovo má uhradené. Jej prevádzka predajne je už veľa rokov 
zaužívaná a je obľúbená nielen medzi obyvateľmi Hurbanova, ale aj okolitých obcí. 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 žiadateľka dlhodobo podniká v žiadaných 
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nebytových priestoroch v prevádzkovej budove so súpisným číslom 55 na Komárňanskej 
ulici č. 111 v Hurbanove, kde prevádzkuje predajňu odevov a textilu ÉMI už dlhé roky, 
vždy riadne a včas platí nájomné a v tomto podnikaní má záujem aj naďalej pokračovať, 
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. 
 
Poslanec Doležaj nesúhlasil s návrhom mesta uvedený prípad riešiť v zmysle zákona č. 
138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení v § 9a, ods. 9, písm. c). 
Mgr. Pupák apeloval na nevhodne pripravený materiál, nakoľko podľa podanej žiadosti 
pani Bernáthová žiadala prenajímať nebytové priestory v celej budove. Navrhol budovu 
rozdeliť na dve časti a rozhodnúť sa o prenájme formou dobrovoľnej dražby.  
JUDr. Rusňák uviedol, že v takýchto prípadoch by bolo vhodné predložiť stanovisko 
komisií o posúdení. 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
k o n š t a t u j e  
že prenájom nebytových priestorov o výmere 64 m2 nachádzajúcich sa v prednej časti 
prevádzkovej budovy so súpisným číslom 55 na adrese Komárňanská 111, Hurbanovo 
(prevádzka ÉMI butik) na parcele registra „C“ č. 1544 – zastavané plochy a nádvoria, k. ú. 
Hurbanovo pre žiadateľku Alžbetu Bernáthovú KUSOVÝ TEXTIL - ÉMI, miesto 
podnikania Ľanová 2886/5, 940 02 Nové Zámky 947 01 Hurbanovo, IČO: 41763548, je 
prípad hodný osobitného zreteľa.  
o d ô v o d ň u j e prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne. Žiadateľka dlhodobo 
podniká v prenajatých nebytových priestoroch v prednej časti budovy na adrese 
Komárňanská 111 v Hurbanove, kde prevádzkuje predajňu odevov a textilu ÉMI, vždy 
riadne a včas platí nájomné a v podnikaní má záujem aj naďalej pokračovať. Mestské 
zastupiteľstvo v Hurbanove  
s c h v a ľ u j e zverejnenie svojho zámeru prenajať nebytové priestory o výmere 64 m2 v 
prednej časti budovy so súpisným číslom 55 na adrese Komárňanská 111, Hurbanovo, na 
parcele registra „C“ č. 1544 – zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Hurbanovo pre 
žiadateľku Alžbetu Bernáthovú KUSOVÝ TEXTIL - ÉMI, miesto podnikania Ľanová 
2886/5, 940 02 Nové Zámky 947 01 Hurbanovo, IČO: 41763548 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 33,20 €/m2 
ročne, t.j. pri rozlohe nebytových priestorov 64 m2 celková cena nájmu je: 2.124,80 € 
ročne. 
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Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
PaedDr.,Mgr.Hajníková, Ševčík                                                                      za                                 2                                                                             
Bc.Tomaščin, Botoš, JUDr.Rusňák, Mgr.Pupák, Doležaj                                proti              5                                   
RNDr.Hamranová, Schvarcz                                                                zdržal sa hlasovania   2 
Tento návrh uznesenia poslancami MsZ nebol prijatý. 
Po ukončení tejto témy JUDr. Rusňák žiadal, aby sa rokovanie  prerušilo a predložil 
poslanecký návrh: 
 
Uznesenie  č. 273/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í  
s prerušením zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, ktoré sa konalo dňa  
25. 6. 2020 o 16.00 hodine v Kultúrnom dome Hurbanovo. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 7                                                                             
Bc.Tomaščin                                                                                proti              1                                   
Ševčík                                                                                        zdržal sa hlasovania   1 
 
Uznesenie  č. 274/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e 
termín pokračovania prerušeného zasadnutia mestského zastupiteľstva na deň 30. 6. 2020  
so začiatkom o 16.00 hod. v Kultúrnom dome Hurbanovo. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 9                                                                           
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Mgr. Peter Závodský, primátor mesta na základe prijatého uznesenia o 22.05 hodine 
ukončil 15. 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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Overovatelia:     Eduard Ševčík                            

                            František  Schvarcz 
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Z á p i s n i c a 
 

z  15.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove - pokračovanie,  
ktoré sa konalo dňa 30. 6. 2020 

 
Rokovanie  15.  zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Hurbanove – 

pokračovanie otvoril Mgr. Peter Závodský, primátor  mesta za účasti 7 poslancov 
(prezenčná listina je prílohou tejto zápisnice).  

  
Ďalší prítomní: RNDr. Mária Hamranová, zástupkyňa primátora mesta 

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 
Ing. Martina Kardhordó, účtovníčka ekonomického oddelenia MsÚ 
Ing. Ján Bahorec, konateľ spol. MsVaK Hurbanovo 

 
Neprítomní, ospravedlnení: JUDr. Miroslav Rusňák, František Schvarcz, Ctibor Melich 
a PaedDr., Mgr. Angelika Hajníková. 
 
Primátor mesta Mgr. Peter Závodský konštatoval, že rokovanie  pokračuje v zmysle 
programu, ktorý mestské zastupiteľstvo už schválilo. 
 
12.9 Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy – OZ Veselá Labka 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
        Dňa 12.06.2020 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť o predĺženie nájomnej 
zmluvy č. NEH_075/2015 zo dňa 27.07.2015 od OZ „VESELÁ LABKA“, so sídlom 
Pribetská 5, 947 03 Hurbanovo, IČO: 42 426 901, zastúpené MVDr. Mariánom 
Ostružlíkom.  
Na  základe  uvedenej  nájomnej  zmluvy  prenajíma  OZ „VESELÁ LABKA“ pozemky v  
k. ú. Hurbanovo, parcelu registra „C“ č. 2526/6 – zastavané plochy o výmere 405 m2 a 
parcela registra „C“ č. 2525/7 – zastavané plochy o výmere 26 m2, pozemky sa 
nachádzajú na adrese ul. 1. Mája č. 6 v Hurbanove, v areáli hasičskej zbrojnice. Pozemky 
sú vo vlastníctve Mesta Hurbanovo. Uvedená nájomná zmluva je platná do 31.07.2020. 
Vyššie uvedené pozemky prenajíma OZ „VESELÁ LABKA“ za účelom poskytovania 
každodennej starostlivosti opusteným, nájdeným, zraneným a chorým zvieratám 
umiestneným v mestskej karanténnej stanici. MVDr. Ostružlík zabezpečuje prevádzku 
karanténnej stanice vo vlastnej réžii, poskytuje predpísanú zdravotnú starostlivosť psom 
odchyteným mestskou políciou a je v plnej miere zodpovedný za prevádzku karanténnej 
stanice. Týmto MVDr. Ostružlík aktívne rieši problém túlavých psov v meste. Zákon č. 
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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. Žiadateľ prenajíma od roku 2015 vyššie uvedené 
pozemky za účelom poskytovania každodennej starostlivosti zvieratám umiestneným v 
mestskej karanténnej stanici a taktiež MVDr. Ostružlík zabezpečuje prevádzku 
karanténnej stanice vo vlastnej réžii. MVDr. Ostružlík poskytuje predpísanú zdravotnú 
starostlivosť psom odchyteným mestskou políciou a je v plnej miere zodpovedný za 
prevádzku karanténnej stanice. Týmto MVDr. Ostružlík aktívne rieši problém túlavých 
psov v meste.  
Z toho dôvodu by bolo nevhodné, aby sa tieto pozemky prenajali 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 a predkladá pred 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove nasledovné návrhy na uznesenie. Nakoľko sa 
prenájom podľa osobitné zreteľa schvaľuje dvojkolovo, a pôvodná nájomná zmluva je 
platná do 31.07.2020, je potrebné uznesením schváliť aj predĺženie tejto zmluvy do 
30.09.2020, aby neprišlo k odobratiu povolenia a zrušeniu prevádzky karanténnej stanice.  
 
Uznesenie  č. 275/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
k o n š t a t u j e  
že prenájom pozemkov v k. ú. Hurbanovo, parcela registra „C“ č. 2526/6 – zastavané 
plochy o výmere 405 m2 a parcela registra „C“ č. 2525/7 – zastavané plochy o výmere 26 
m2 , ktoré sa nachádzajú na adrese ul. 1. Mája č. 6 v Hurbanove, v areáli hasičskej 
zbrojnice pre žiadateľa OZ „VESELÁ LABKA“, so sídlom Pribetská 5, 947 03 
Hurbanovo, IČO: 42 426 901 je prípad hodný osobitného zreteľa.  
o d ô v o d ň u j e  
prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne. Žiadateľ poskytuje každodennú starostlivosti 
opusteným, nájdeným, zraneným a chorým zvieratám umiestneným v mestskej 
karanténnej stanici. Pán MVDr. Ostružlík zabezpečuje prevádzku karanténnej stanice vo 
vlastnej réžii. Pán MVDr. Ostružlík poskytuje predpísanú zdravotnú starostlivosť psom 
odchyteným mestskou políciou a je v plnej miere zodpovedný za prevádzku karanténnej 
stanice. Týmto pán MVDr. Ostružlík aktívne rieši problém túlavých psov v meste.  
s c h v a ľ u j e  
zverejnenie svojho zámeru prenajať pozemky v k. ú. Hurbanovo, parcelu registra „C“ č. 
2526/6 – zastavané plochy o výmere 405 m2 a parcelu registra „C“ č. 2525/7 – zastavané 
plochy o výmere 26 m2 , ktoré sa nachádzajú na adrese ul. 1. Mája č. 6 v Hurbanove, v 
areáli hasičskej zbrojnice pre žiadateľa OZ „VESELÁ LABKA“, so sídlom Pribetská 5, 
947 03 Hurbanovo, IČO: 42 426 901 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 1,00 € ročne. 
s ú h l a s í  
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s predĺžením pôvodnej nájomnej zmluvy č. NEH_075/2015 zo dňa 27. 7. 2015 do termínu 
30.09.2020. 
 
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo:                                   za                                 7                                                                             
                                                                                               proti              0                                    
                                                                                                     zdržal sa hlasovania   0 
 
12.10 Úprava nájomnej zmluvy – Renda s.r.o. a René Blažej - RMB 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
        Dňa 15.05.2020 bola uzatvorená kúpna zmluva medzi spoločnosťou RENDA s.r.o., 
so sídlom Sládkovičova 2587/22, 947 01 Hurbanovo – Bohatá, IČO: 46 063 595 ako 
predávajúcim, a Reném Blažejom – RMB, miesto podnikania Vnútorná okružná 178/33, 
945 01 Komárno, IČO: 43674208 ako kupujúcim, ohľadom odpredaja budovy predajne na 
Sládkovičovej ulici v Hurbanove. Toho času prenajíma pozemok pod uvedenou stavbou 
pani Renáta Bilková – RENDA, s.r.o.. Nájomná zmluva trvá do 03.11.2021 a ročné 
nájomné činí 543 € v zmysle zásad nakladania s majetkom mesta. Z dôvodu, že došlo k 
zmene vlastníckych práv k uvedenej budove mesto predkladá pred Mestské zastupiteľstvo 
nasledovný návrh na uznesenie. 
 
Uznesenie  č. 276/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
zmenu v nájomnej zmluve č. NEH_287/2016 zo dňa 04.11.2016, a to vyhotovením 
Dodatku k tejto zmluve, kde sa zmení názov nájomcu z RENDA s.r.o., so sídlom 
Sládkovičova 2587/22, 947 01 Hurbanovo – Bohatá, IČO: 46063595, na nájomcu René 
Blažej – RMB, so sídlom: Vnútorná okružná 178/33, 945 01 Komárno, IČO: 43674208  
súhlasí  
so zmenou v nájomnej zmluve č. NEH_287/2016 zo dňa 04.11.2016, a to vyhotovením 
Dodatku k tejto zmluve, kde sa zmení názov nájomcu z RENDA s.r.o., so sídlom 
Sládkovičova 2587/22, 947 01 Hurbanovo – Bohatá, IČO: 46063595, na nájomcu René 
Blažej – RMB, so sídlom: Vnútorná okružná 178/33, 945 01 Komárno, IČO: 43674208.  
 
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo:                                   za                                 7                                                                             
                                                                                               proti              0                                    
                                                                                                     zdržal sa hlasovania   0 
 
12.11 Žiadosť o zohľadnenie investície do mestského majetku – Anna Krupová –  
U Aničky 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
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        Dňa 18.02.2020 bola doručená Mestu Hurbanovo žiadosť od pani Anny Krupovej – 
U Aničky, Brezová 9, Hurbanovo, IČO: 46 754 156, ohľadom zohľadnenia investície do 
mestského majetku. Pani Krupová prenajíma barové priestory o výmere 62,43 m2 na 
adrese Športová 9, Hurbanovo – stavba Športového objektu, a to na základe Zmluvy o 
nájme nebytových priestorov č. NEH_247/2019 zo dňa 13.08.2019. Športový objekt je 
zapísaný na LV č. 2376 a je vo vlastníctve Mesta Hurbanovo. Z dôvodu, že vyššie 
uvedené priestory nespĺňali základné hygienické a stavebné podmienky pre uvedenie 
priestorov do prevádzky, musela žiadateľka na svoje vlastné náklady tieto priestory 
zrekonštruovať. Ako prílohy pani Krupová prikladá účtenky a faktúry za materiál a 
fotodokumentáciu pred a po rekonštrukcii priestorov. Zo strany pani Krupovej došlo k 
porušeniu Čl. 6, odseky 6.4. a 6.6. nájomnej zmluvy, podľa ktorých mala povinnosť 
oznámiť potrebu nevyhnutných opráv prenajímateľovi a taktiež mala požiadať o súhlas 
prenajímateľa na vykonanie stavebných a iných úprav. Na druhej strane Mesto Hurbanovo 
ako prenajímateľ malo povinnosť odovzdať nájomcovi priestory v stave spôsobilom na 
dohovorený účel podľa Čl. 5, odsek 5.1. nájomnej zmluvy. Pani Krupová žiada zohľadniť 
vynaloženú investíciu na rekonštrukciu prenajatých priestorov na Športovej ulici 9 v 
Hurbanove – barové priestory v Športovom objekte, a to z výšky nájmu počas celej doby 
prenájmu. Žiadateľka predložila doklady v celkovej cene 4 126 €, zohľadniteľné náklady 
vynaložené na rekonštrukciu priestorov v športovom objekte sú vo výške 3 288,22 €. 
Jedná sa o náklady na materiál a prácu, ktoré zostanú majetkom mesta. Táto suma sa 
rozrátava na obdobie od júla 2020 do augusta 2024, t.j. 50 mesiacov.  
Z toho vyplýva, že mesačné nájomné by sa žiadateľke znížilo o 65,76 € mesačne, čo 
znamená, že pôvodné mesačné nájomné vo výške 172,72 € sa zníži na sumu 107,00 € 
mesačne. 
 
Bc. Tomaščin poznamenal, že pri hlasovaní o spätné uplatnenie investície je vždy proti, 
ale v tomto prípade pochybenie vidí aj zo strany mesta, nakoľko po prenájme priestorov 
žiadateľke zo strany mesta bola dovolená rekonštrukcia priestorov ústnou dohodou.   
Poslanec Doležaj prosil pred prenájmom upraviť priestory patriace mestu, doložiť 
fotodokumentáciu a následne ponúknuť do dobrovoľnej dražby. 
Ďalej vyzval občanov mesta, aby neakceptovali ústnu dohodu od pracovníkov mestského 
úradu. Prosil vyvodiť dôsledky voči pracovníkovi mestského úradu. 
Mgr. Závodský, primátor mesta konštatoval, že predtým fungovala prevádzka, ktorá mala 
schválené povolenie štátnych orgánov. V uvedenom prípade mesto nemohlo predpokladať 
zamietnuté stanoviská.  
Bc. Tomaščin žiadal vypracovať internú smernicu o preberaní a odovzdávaní priestorov. 
Mgr. Pupák prosil, aby bola uložená sankcia zamestnancovi mestského úradu z dôvodu 
škodenia záujmu Mesta Hurbanovo. 
 
Uznesenie  č. 277/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s tým, že finančné prostriedky vynaložené na rekonštrukciu barových priestorov na adrese 
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Športová 9, Hurbanovo vo výške 3.288,22 € budú rozpočítané na celú dobu nájmu 
nájomcu pani Anny Krupovej – U Aničky, t. j. od mesiaca júl 2020 do mesiaca august 
2024. To znamená, že mesačné nájomné bude predstavovať sumu vo výške 107,00 €.  
V prípade odsúhlasenia tohto návrhu na uznesenie, bude ohľadom zmeny vo výške 
mesačného nájomného vypracovaný Dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 
NEH_247/2019. 
 
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo:                                   za                                 6                                                                             
Ševčík                                                                                        proti              1                                    
                                                                                                     zdržal sa hlasovania   0 
 
12.12 Žiadosť o odpredaj pozemku – Adriana Kenderová a Július Kender 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
        Dňa 21.04.2020 a 17.06.2020 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť od manželov 
Adriany Kenderovej a Júliusa Kendera, obaja bytom Nová 2/A, 947 01 Hurbanovo 
ohľadom odpredaja pozemku vo vlastníctve Mesta Hurbanovo. Jedná sa o pozemok v k. ú. 
Hurbanovo, ulica Železničná, a to: parcela registra „C“ č. 2616/1 – zastavaná plocha a 
nádvorie o výmere 72 m2 , ktorá bola novovytvorená geometrickým plánom č. 50301241-
74/2020 zo dňa 13.06.2020 vyhotoveným geodetkou Ing. Klaudiou Ostružlíkovou. 
Uvedený pozemok je evidovaný na LV č. 4187 a je vo vlastníctve Mesta Hurbanovo. 
Žiadaný pozemok je priľahlý k pozemkom, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa. Žiadaný 
pozemok tvorí súčasť areálu rodinného domu s dvorom a záhradou, ktoré sú vo vlastníctve 
žiadateľov a bol súčasťou dedičstva a nachádza sa z vnútornej strany oplotenia. Žiadaný 
pozemok využívajú žiadatelia nevedomky už 23 rokov. Z toho dôvodu majú žiadatelia v 
záujme vysporiadať majetkové vzťahy k tomuto pozemku, a preto majú záujem vyššie 
uvedený pozemok 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 žiadaný pozemok priamo susedí s 
pozemkami, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľov a nachádza sa z vnútornej strany oplotenia 
a tento pozemok využívajú žiadatelia už 23 rokov, a tento pozemok je súčasťou areálu 
rodinného domu s dvorom a záhradou, žiadatelia majú v záujme vysporiadať majetkové 
vzťahy k tomuto pozemku, 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. 278/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
k o n š t a t u j e,  
že odpredaj pozemku v k. ú. Hurbanovo, ulica Železničná, parcela registra „C“ č. 2616/1 – 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 72 m2, ktorá bola novovytvorená geometrickým 
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plánom č. 50301241-74/2020 zo dňa 13.06.2020 vyhotoveným geodetkou Ing. Klaudiou 
Ostružlíkovou do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Adriany Kenderovej a 
Júliusa Kendera, obaja bytom Nová 2/A, 947 01 Hurbanovo, 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.  
o d ô v o d ň u j e  
prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne: Žiadaný pozemok priamo susedí s 
pozemkami, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľov a nachádza sa z vnútornej strany oplotenia 
a tento pozemok využívajú žiadatelia už 23 rokov, a tento pozemok je súčasťou areálu 
rodinného domu s dvorom a záhradou, žiadatelia majú v záujme vysporiadať majetkové 
vzťahy k tomuto pozemku. Tento pozemok je pre Mesto Hurbanovo nevyužiteľný pre iné 
účely. Pozemok z hľadiska ich dispozície nie je vhodný na samostatné využívanie.  
s c h v a ľ u j e  
zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo odpredať nehnuteľnosť v k. ú. Hurbanovo, a to: 
parcelu registra „C“ č. 2616/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 72 m2 , ktorá bola 
novovytvorená geometrickým plánom č. 50301241-74/2020 zo dňa 13.06.2020 
vyhotoveným geodetkou Ing. Klaudiou Ostružlíkovou, vedeného na LV č. 4187, do 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov Adriany Kenderovej a Júliusa Kendera, obaja 
bytom Nová 2/A, 947 01 Hurbanovo, 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: 1 008,00 €. 
 
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo:                                   za                                 7                                                                             
                                                                                               proti              0                                    
                                                                                                     zdržal sa hlasovania   0 
 
12.13 Poslanecký návrh – Vypracovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia 
mesta Hurbanovo o verejnom poriadku 
Materiál predkladal Mgr. Pupák, poslanec MZ. Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 
        Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove prijalo Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 
93 o verejnom poriadku, ktoré nadobudlo účinnosť 29. novembra 2020. Po proteste zo 
strany prokuratúry z dôvodu nezákonnosti určitých častí tohto Všeobecne záväzného 
nariadenia došlo 10. decembra 2015 k zrušeniu tohto VZN. Aktuálne teda Mesto 
Hurbanovo a jeho orgány nemajú k dispozícii Všeobecne záväzné nariadenie, ktoré by 
nejakým spôsobom definovalo verejný poriadok v našom meste. Z uvedeného dôvodu pán 
poslanec predkladá Mestskému zastupiteľstvu návrh na uznesenie, ktorým žiada primátora 
mesta o zabezpečenie prípravy a predloženie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia 
mesta Hurbanovo o verejnom poriadku s termínom do 31. decembra 2020. 
 
Mgr. Závodský, primátor mesta uviedol, že vypracovanie Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Hurbanovo o verejnom poriadku je dosť citlivá záležitosť kvôli tomu, že 
to môže Okresná prokuratúra opätovne zrušiť. Prioritou mesta je pripravenie spomínaného 
materiálu. 
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Poslanec Botoš poznamenal, že 4. 9. 2015 bolo zrušené VZN o verejnom poriadku 
okresnou prokuratúrou. Apeloval na nečinnosť zamestnanca správneho oddelenia 
mestského úradu. 
Ing. Dobi dodal, že určitá časť návrhu VZN je pripravená. Ďalej uviedol, že verejný 
poriadok je usmerňovaný viac ako trinástimi zákonmi. Mestská polícia má oporu 
v trinástich zákonoch, na ktoré sa môže vždy odvolávať. Ing. Dobi prisľúbil vypracovanie 
VZN v spolupráci s povereným náčelníkom Mestskej polície Hurbanovo. 
Mgr. Tužinčin sa informoval, či príslušníci mestskej polície absolvujú školenia. 
Poslanec Botoš dodal, že na predchádzajúcich mestských zastupiteľstvách bolo schválené 
uznesenie o preškolení a poverení náčelníka, aby mohol príslušníkov dvakrát do roka 
preskúšať z fyzických a vedomostných zdatností. Školenia pre mestskú políciu vykonáva 
aj Regionálne vzdelávacie centrum Nitra.  
 
Uznesenie  č. 279/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
žiada  
primátora mesta o vypracovanie a predloženie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia 
mesta Hurbanovo o verejnom poriadku s termínom do 31. decembra 2020. 
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo:                                   za                                 7                                                                             
                                                                                               proti              0                                    
                                                                                                     zdržal sa hlasovania   0 
 
12.14 Poslanecký návrh – Realizácia projektu digitalizácie mesta Hurbanovo 
Materiál predkladal Mgr. Pupák, poslanec MZ. Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 
        Informačné technológie sa stali každodennou súčasťou našich životov. Na 
komunikáciu používame mobilné telefóny, ktoré sa stali prenosnými počítačmi. Drvivá 
väčšina obyvateľov komunikuje prostredníctvom mailov alebo je vlastníkov vlastnej 
mailovej adresy. Takisto veľká väčšina občanov aktívne využíva služby internetového 
bankovníctva a využíva možnosti, ktoré ponúkajú platobné karty. Fyzické alebo virtuálne. 
Všetky tieto možnosti ponúkajú nášmu mestu možnosť nielen zjednodušiť komunikáciu so 
svojimi obyvateľmi, ale aj výrazne zoptimalizovať svoje náklady a výdavky v oblasti 
administrácie. Z uvedeného dôvodu pán poslanec predkladá Mestskému zastupiteľstvu 
návrh uznesenia, ktorým požiada primátora mesta o zabezpečenie digitalizácie mesta 
Hurbanovo v oblasti elektronickej komunikácie medzi mestom a jeho obyvateľmi. 
Základnými cieľmi tohto projektu by boli:  
1. Kampaň v treťom a štvrtom kvartáli roku 2020 na podporu elektronickej komunikácie a 
vyžiadanie si súhlasného stanoviska zo strany čo najviac obyvateľov nášho mesta, ktorý 
do budúcnosti majú záujem dostávať všetky informácie, výzvy resp. platobné výmery a 
poukazy výlučne v elektronickej podobe na svoje e-mailové adresy  
2. Zostavenie databázy a príprava podkladov potrebných pre hromadnú e-mailovú 
komunikáciu zo strany mesta Hurbanovo smerom ku svojim obyvateľom  
3. Príprava štandardizovaných dokumentov, ktoré budú vyhovovať podmienkam 
elektronického bankovníctva (IBAN, QR kódy, ... )  
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4. Nábeh na „plnú prevádzku“ v oblasti vysielania výziev k úhrade poplatkov a daní v 
kompetencii miestnej samosprávy od 1. januára 2021 s pilotným programom vo štvrtom 
kvartáli roku 2020, ktorého obsahom by bolo rozposielanie mestských „newsletterov“ 
alebo vydania Mestských novín.  
Zavedením a realizáciou týchto krokov by došlo k značnej časovej úspore na strane 
zamestnancov Mestského úradu, materiálnej úspore v prípade nižších nákladov na papier a 
v neposlednom rade aj k významnému poklesu nákladov na poštové resp. doručovacie 
služby. Elektronickú komunikáciu je následne možné používať aj na informovanie 
obyvateľov formou pravidelných mesačných mailov, zasielaním pozvánok na kultúrne 
podujatia a takisto zasielaním elektronických vydaní mestských novín. 
 
Mgr. Závodský, primátor mesta upozornil na osobné údaje uvedené v rozhodnutiach 
o daní a poplatkov. Elektronickú komunikáciu môže využívať ten, kto si zriadil občiansky 
preukaz s čipom.   
Ing. Šesták podal informácie o vytvorení databázy medzi mestom a obyvateľom. 
Bc. Tomaščin uvedenú myšlienku považoval za prijateľný návrh. 
 
Uznesenie  č. 280/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
žiada  
primátora mesta o zabezpečenie realizácie projektu digitalizácie mesta Hurbanovo 
v oblasti elektronickej komunikácie medzi úradmi miestnej samosprávy a obyvateľmi 
mesta. 
 
Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:                                   za                                 6                                                                             
                                                                                               proti              0                                    
                                                                                                     zdržal sa hlasovania   0 
Počas hlasovania Bc. Tomaščin nebol prítomný. 
 
12.15 Poslanecký návrh – Vypracovanie dokumentu „Koncepcia správy športových 
zariadení a ihrísk v meste Hurbanovo“ 
Materiál predkladal Mgr. Pupák, poslanec MZ. Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 
        Téma výstavby zimného štadióna v našom meste otvorila nielen otázky týkajúce sa 
financovania výstavby tohto športového stánku, ale aj následných nákladov, ktoré si bude 
jeho prevádzka vyžadovať. Už v súčasnej dobe areál bývalej ľadovej plochy využívajú 
vzpierači (ktorí by v prípade realizácie projektu tieto priestory museli opustiť), takisto 
plážoví volejbalisti resp. DEPO klub, ktorý by sa rovnako musel z týchto priestorov 
porúčať. V spojitosti s výstavbou zimného štadióna sa otvorili takisto témy ako 
revitalizácia tohto priestoru a takisto budovy, ktorá by bola využívaná ako šatne resp. 
sociálne a spoločenské priestory.  
S určitosťou môžeme povedať, že výstavbou zimného štadióna by došlo k vytvoreniu 
priestoru, ktorý by bol príťažlivý a skrýval by v sebe potenciál nielen pre obyvateľov 
mesta Hurbanovo, ale aj jeho užšieho či širšieho okolia. V okrese Komárno je momentálne 
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v prevádzke jediná ľadová plocha, ktorá je však nekrytá. Najbližšie kryté ľadové plochy sú 
k dispozícii v meste Nové Zámky, ktoré sú však pre hokejistov na niekoľko mesiacov 
dopredu obsadené. Takisto čas verejného korčuľovania je limitovaný a krátky. Z 
uvedeného dôvodu je potrebné vypracovať hĺbkovú analýzu eventuálnej formy prevádzky 
ľadovej plochy na ktorej základe je možné následne pripraviť koncepciu správy nielen 
zimného štadióna, ale spojiť túto správu pod jednu strechu so správou areálu Mestského 
športového klubu a ostatných športových a detských ihrísk v našom meste. Koncepcia 
musí byť vypracovaná s dôrazom na finančnú udržateľnosť a využiteľnosť zo strany 
obyvateľov mesta i jeho okolia. V prípade areálu Mestského športového klubu by sa dôraz 
kládol na mesiace marec – október, kým v prípade správy zimného štadióna na mesiace 
november – február. Zároveň by bolo vhodné vytvoriť organizáciu (buď podliehajúcu 
priamo mestskej samospráve alebo vo forme spoločnosti s ručením obmedzením), ktorá by 
správu a údržbu týchto areálov a ihrísk vykonávala. Z uvedených dôvodov predkladám 
pred Mestské zastupiteľstvo návrh uznesenia, ktorým žiada primátora mesta o 
zabezpečenie vypracovania koncepcie správy športových zariadení a ihrísk v meste 
Hurbanovo. 
 
Uznesenie  č. 281/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
žiada  
primátora mesta o zabezpečenie vypracovania dokumentu „Koncepcia správy športových 
zariadení a ihrísk v meste Hurbanovo“ s termínom do 31. októbra 2020. 
 
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo:                                   za                                 6                                                                             
Bc. Tomaščin                                                                                proti              1                                    
                                                                                                     zdržal sa hlasovania   0 
 
12.16 Poslanecký návrh – Vypracovanie projektu „Obnova a rozšírenie verejného 
osvetlenia v meste Hurbanovo“ 
Materiál predkladal Jozef Doležaj, poslanec MZ. Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 
        MsVaK – Mestské vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o. je spoločnosť, 
ktorej 100% vlastníkom je mesto Hurbanovo. Bola založená v roku 2004 a je riadená 
prostredníctvom konateľa spoločnosti, ktorým je Ing. Ján Bahorec.  
Táto spoločnosť okrem zabezpečovania dodávky pitnej vody a prevádzky kanalizačnej 
siete resp. čistiarne odpadových vôd je vlastníkom verejného osvetlenia v meste 
Hurbanovo.  
Mesto Hurbanovo v roku 2006 pristúpilo k rekonštrukcii verejného osvetlenia, ktoré si 
vyžiadalo investíciu vo výške cca. 465 000 eur, ktoré boli prefinancované prostredníctvom 
bankového úveru.  Pri  mesačnej splátke  cca. 2 600 eur zostalo  aktuálne splatiť približne  
45 000 eur. Amortizácia úveru je naplánovaná na december 2021.  
Výbojky použité pri tejto rekonštrukcii už v súčasnej dobe nevyhovujú bežným 
štandardom a hlavne spotreba elektrickej energie je v ich prípade značne vyššia v 
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porovnaní s modernými typmi svietidiel. Takisto dochádza k opakovaným výpadkom 
verejného osvetlenia v našom meste a viacero úsekov štátnej cesty I/64 je nedostatočne 
osvietených. Z uvedeného dôvodu pán poslanec predkladá pred Mestské zastupiteľstvo v 
Hurbanove návrh na uznesenie, ktorým Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove žiada 
primátora mesta o zabezpečenie všetkých potrebných krokov k spusteniu realizácie 
obnovy a rozšírenia verejného osvetlenia v našom meste s termínom do 31. decembra 
2020. Táto obnova v sebe zahŕňa okrem výmeny svietidiel a potrebných technických 
úkonov aj vybudovanie osvetlenia 17-tich priechodov pre chodcov na štátnej ceste I/64 v 
katastri mesta Hurbanovo. Investícia by mala byť financovaná z finančných prostriedkov 
spoločnosti MsVaK – Mestské vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo s.r.o. 
 
Bc. Tomaščin poznamenal, že na rokovaní Dozornej rady spoločnosti MsVaK Hurbanovo 
boli prerokované rôzne možnosti ohľadne obnovy verejného osvetlenia. 
Bližšie informácie o realizácii verejného osvetlenia podal Ing. Bahorec. Do následnej 
diskusie sa zapojil Mgr. Tužinčin, Doležaj, Mgr. Pupák, Bc. Tomaščin, Ševčík a Ing. 
Šesták. 
 
Uznesenie  č. 282/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
žiada  
primátora mesta o zabezpečenie vypracovania projektovej dokumentácie projektu 
„Obnova a rozšírenie verejného osvetlenia v meste Hurbanovo.“  
Zároveň žiada primátora mesta o zabezpečenie realizácie verejnej súťaže na zhotoviteľa 
projektu „Obnova a rozšírenie verejného osvetlenia v meste Hurbanovo.“  
Termín do 31. decembra 2020. 
 
Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:                                   za                                 5                                                                             
Bc. Tomaščin                                                                                proti              1                                    
                                                                                                     zdržal sa hlasovania   0 
Počas hlasovania poslanec Botoš nebol prítomný. 
 
12.17 Poslanecký návrh – Parkovacie a zákazové zóny na Nám. Konkolyho – Thege  
Hurbanovo“ 
Materiál predkladal Jozef Doležaj, poslanec MZ. Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 
        V roku 2019 prijalo Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove uznesenie, ktorým 
požiadalo primátora mesta o zabezpečenie vybudovania parkoviska v areáli Základnej 
školy na Nám. Konkolyho - Thege.  
Toto parkovisko má primárne slúžiť pre účely parkovania automobilov zamestnancov 
školy resp. návštev. V minulosti väčšina týchto automobilov parkovala pozdĺž cestnej 
komunikácie pred hlavnou budovou Základnej školy zo strany bližšie ku parkovej časti 
námestia. Na opačnej strane tejto cestnej komunikácie, teda bližšie k budove školy, je 
aktuálne platný zákaz státia. Pre zvýšenie bezpečnosti premávky a takisto detí a 
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zamestnancov Základnej školy na nám. Konkolyho - Thege pán poslanec navrhuje osadiť 
v priestore pred hlavnou budovou tejto školy dopravné značenie, ktorým bude v oboch 
smeroch platiť zákaz zastavenia. Počas rannej resp. poobednej „dopravnej špičky“ tak 
rodičia naďalej budú mať možnosť zastaviť pred budovou školy a vysadiť svoje deti. 
Naopak počas celého dňa bude cesta z oboch strán voľne prejazdná, bezpečnejšia a 
prehľadnejšia. Zároveň navrhuje vyznačiť na jednosmerných cestných komunikáciách po 
oboch stranách nám. Konkolyho - Thege horizontálnymi i vertikálnymi dopravnými 
značeniami parkovacie miesta. Tento krok by prispel nielen k identifikácii miest určených 
na parkovanie, ale takisto k sprehľadneniu organizácie dopravy na nám. Konkolyho - 
Thege. 
 
Mgr. Pupák navrhol na tabuľu zákazu státia umiestniť časové rozpätie dĺžky trvania 
zákazu. 
 
Uznesenie  č. 283/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
žiada  
primátora mesta o zabezpečenie osadenia dopravného značenia, ktorým na nám. 
Konkolyho - Thege bude úsek cestnej komunikácie pred hlavnou budovou Základnej 
školy v oboch smeroch úsekom, kde bude zakázané státie.  
Zároveň žiada primátora mesta o zabezpečenie vyznačenia horizontálnym a vertikálnym 
dopravným značením parkovacích miest a pásov na nám. Konkolyho - Thege.  
 
Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:                                   za                                 6                                                                             
                                                                                                     proti              0                                    
                                                                                                     zdržal sa hlasovania   0 
Počas hlasovania Bc. Tomaščin nebol prítomný. 
 
12.18 Návrh na schválenie člena Komisie finančnej, správy majetku mesta a verejnej 
súťaže zriadenej MZ v Hurbanove 
Materiál predkladal Jozef Doležaj, poslanec MZ. Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 
Uznesenie  č. 284/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje 
Ing. Martinu Kardhordó, trvale bytom Hurbanovo, Výskumnícka 562/5 za člena Komisie 
finančnej, správy  majetku mesta a verejnej  súťaže pri MZ v Hurbanove s účinnosťou od  
1. 7. 2020. 
 
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo:                                   za                                 7                                                                             
                                                                                               proti              0                                    
                                                                                                     zdržal sa hlasovania   0 
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K bodu 13 – D i s k u s i a  
V rámci diskusie Bc. Tomaščin sa informoval o dohode a rozprave zavedenia 

nového systému separovaného zberu. 
Mgr. Závodský, primátor mesta uviedol, že QR kódy boli zapracované do Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi. Uskutočnili sa jednania s prezentovaním rôznych systémov, mesto čaká na 
odporúčanie najvhodnejšieho systému. Po zavedení nového systému budú platobné 
výmery upravené podľa vyprodukovania odpadov.  
Mgr. Pupák sa pýtal na možnosť vynahradenia kultúry pre obyvateľov mesta kvôli 
zrušeniu Hurbanovských kultúrnych dní, umiestniť na Nám. Konkolyho – Thege prenosné 
drevené búdky, osloviť miestnych poskytovateľov reštauračných služieb a raz za dva 
týždne cez víkend zorganizovať finančne nenáročné podujatie zo strany mesta resp. 
kultúrneho oddelenia. 
Poslanec Botoš poďakoval mestu za   okamžité riešenie dopravnej tabule na križovatke 
ulíc Jókaiho – Železničná.  
Upozornil na výmoľ na križovatke ulíc Árpáda Fesztyho – Konkolyho pred predajňou 
Lebeco. 
Ing. Šesták dodal, že údržba ciest v meste sa bude vykonávať. 
RNDr. Hamranová informovala o kultúrnych a športových podujatiach. Slovenský zväz 
záhradkárov plánuje výstavu zeleniny, ovocia, kvetov a kaktusov spojenú s Lečofestom na 
15. augusta 2020. Uskutoční sa III. ročník hurbanovského behu šampiónov 8. augusta 
2020. ZO Csemadok pripravuje na 22. augusta oslavu sviatku Svätého Štefana. Mesto 
Hurbanovo uvažuje o usporiadaní Hurban – marketu 20. septembra. Čaká sa na opatrenia 
v rámci COVID-19, podľa možnosti bude naplánované na nedeľu.  
Poslanec Doležaj sa pýtal, na základe akej zmluvy kosí mesto súkromné pozemky vo 
Véku z vlastných zdrojov. 
Mgr. Závodský, primátor mesta prosil poslancov uviesť výhrady a návrhy 
k neschválenému rozpočtu mesta. 
Poslanec Doležaj a Mgr. Pupák konštatoval, že táto téma je predmetom pracovnej 
porady. 
Podľa poslanca Ševčíka rozpočet mesta nebol schválený kvôli zníženiu časti rezervného 
fondu o 15 592 €.  
Poslanec Doležaj opätovne poukázal na prehodnotenie zmlúv mesta, kvôli vytvoreniu 
lepších podmienok pre mesto. Žiadal vytvoriť rezervu k opatreniam v rámci COVID-19.  
Mgr. Závodský, primátor mesta dodal, že aj iné mestá si vykrývajú výpadky 
z podielových daní v omnoho väčšej forme. 
 
K bodu 14 – Z á v e r  

Nakoľko  program  rokovania  mestského zastupiteľstva  bol vyčerpaný, primátor 
mesta Mgr. Peter Závodský sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 
pokračovanie 15. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove. 
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