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Z á p i s n i c a 

 
zo  16.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,  

ktoré sa konalo dňa 21. 7. 2020 
 

Rokovanie  16.  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 Eduard Ševčík nebol prítomný. 

 
Neprítomný, ospravedlnený: Marián Botoš 
 
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 
 

Primátor mesta Mgr. Peter Závodský predložil návrh programu rokovania.  
1. Zahájenie, schválenie pracovných komisií a zapisovateľky 
2. Refinancovanie úverov mesta 
3. Návrh II. zmeny rozpočtu Mesta Hurbanovo na rok 2020 a organizácií v jej   
    zriaďovateľskej pôsobnosti 
4. Spolufinancovanie projektu – Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného     
    čerpadla 
5. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy OZ Veselá labka 
6. Žiadosť o odpredaj pozemku Adriana Kenderová a Július Kender 
7. Záver 
 
Program rokovania 16. zasadnutia mestského zastupiteľstva  konaného dňa 21. 7. 2020 bol 
poslancami mestského zastupiteľstva jednohlasne schválený. 
 
Mgr. Peter Závodský, primátor mesta predložil návrh na zloženie  pracovných  komisií 
a určil zapisovateľku a overovateľov zápisnice nasledovne: 
 
Návrhová komisia:      Bc. Štefan  Tomaščin                                                                                        
                                                                        JUDr. Miroslav Rusňák 
                                                                        Jozef  Doležaj 
 



 
Zápisnica zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 

konaného dňa 21. 7. 2020 
- 2 - 

 
Mandátová komisia:       RNDr. Mária  Hamranová 
                  František Schvarcz 
        PaedDr., Mgr. Angelika Hajníková 
 
Zapisovateľka:                                     Silvia   Fejesová 
 
Overovatelia:       Mgr. Ľuboš Tužinčin                                                                                                         
                                                                         Ctibor Melich 
 
Navrhnuté zloženie pracovných komisií bolo poslancami mestského zastupiteľstva 
schválené. 
 
K bodu 2 
Refinancovanie úverov mesta 
Materiál predkladala Ing. Kardhordó, účtovníčka ekonomického oddelenia MsÚ. Písomná 
správa tvorí prílohu zápisnice. 
        Na 15. zasadnutí mestského zastupiteľstva boli poslanci oboznámení s ponukami na 
refinancovanie úverov. Niektoré z týchto ponúk boli v mesiaci júl aktualizované. Prehľad 
aktualizovaných ponúk je v Prílohe č. 1.  
K 30.06.2020 je hodnota úverov, ktoré Mesto chce refinancovať vo výške 884 308,07 
EUR. Ide o úvery poskytnuté Prima bankou Slovensko, a.s. a Slovenskou sporiteľňou, a.s., 
nakoľko pri týchto úveroch je najmenej výhodná úroková sadzba. Splatnosť uvedených 
úverov je v rozpätí rokov 2026-2033, preto sa prikláňame k ponukám s dĺžkou splácania 
10 rokov.  
Z prehľadu predložených ponúk je zrejmé, že najvýhodnejšiu ponuku pre Mesto 
Hurbanovo s fixnou úrokovou sadzbou predložila Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Najvýhodnejšiu ponuku s variabilnou úrokovou sadzbou predložila Prima banka 
Slovensko, a.s. Vzhľadom k tomu, že zmena variabilnej úrokovej sadzby sa odvíja od 
výšky EURIBORU a jeho dlhodobý vývoj nie je v momentálnej situácii možné odhadnúť, 
preferujeme fixnú úrokovú sadzbu.  
Pri ponuke Prima banky Slovensko, a.s. musíme brať do úvahy aj ďalšie uvedené poplatky 
ako poplatok za monitoring, ktorý predstavuje 0,1% zo zostatku istiny úveru k 31.12.. 
Úrokovú sadzbu Prima banky Slovensko, a.s. po zohľadnení tohto poplatku môžeme 
vlastne pri porovnávaní s inými bankami navýšiť o 0,1%. Za nevýhodné považujeme aj 
navýšenie sadzby o 1% pri porušení dohodnutých podmienok, ktorými sú napr. vedenie 
podielových daní na účte v Prima banke Slovensko a.s. alebo prijatie nového úveru v inej 
banke bez predchádzajúceho oboznámenia Prima banky Slovensko, a.s.  
Ďalšou podmienkou Prima banky Slovensko, a.s. je presmerovanie inkasovania miestnych 
daní na ich účty. Predčasné splatenie úverov so sebou prináša povinnosť úhrady poplatkov 
v zmysle platných úverových zmlúv, ktoré banky označujú ako príslušenstvo k úveru. 
Tieto sankcie sú bankami akceptované ako súčasť refinancovania.      
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Uznesenie  č. 285/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
úver do výšky 925 000 EUR na prefinancovanie istiny úverov poskytnutých Prima 
bankou Slovensko, a.s. a Slovenskou sporiteľňou, a.s. a ich príslušenstva. 

 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 9                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
O 17:10 hodine sa na zasadnutie MZ dostavil poslanec Ševčík, ktorý sa ospravedlnil 
za meškanie. 
 
K bodu 3 
Návrh II. zmeny rozpočtu Mesta Hurbanovo na rok 2020 a organizácií v jej 
zriaďovateľskej pôsobnosti 
Materiál predložila Ing. Gogolová, hlavná účtovníčka ekonomického oddelenia MsÚ. 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 
- Mesto Hurbanovo:  
        Rozpočet mesta v programovej štruktúre na rok 2020 bol schválený uznesením č. 
198/2020 - MZ, dňa 6. 2. 2020 pri celkovej výške 7 246 423 €.  
Doteraz bola schválená jedna zmena rozpočtu uznesením č. 224/2020-MZ zo dňa 29. 4. 
2020 zameraná na vytvorenie podprogramu na sledovanie výdavkov mesta súvisiacich s 
riešením vzniknutej situácie - šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. 
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 a použitia časti rezervného fondu mesta v súlade s platným 
uznesením mestského zastupiteľstva.     
 
Dotazy k návrhu II. zmeny rozpočtu mesta mal poslanec Doležaj a Mgr. Pupák.   
 
Uznesenie  č. 286/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
II. zmenu rozpočtu mesta na rok 2020 podľa predloženého návrhu. Celková výška 
rozpočtovaných príjmov aj výdavkov po zapracovaní všetkých úprav je: 7 528 749 €.  
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
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- Návrh I. zmeny rozpočtu ZŠ Nám. Konkolyho – Thege č. 2, Hurbanovo 
Materiál predložila Ing. Gogolová, hlavná účtovníčka ekonomického oddelenia MsÚ. 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 
        Návrh I. zmeny rozpočtu ZŠ na rok 2020 obsahuje zvýšenie rozpočtu o 33 517 €, 
ktoré pozostáva:  
- zo zvýšenia štátnej dotácie na zabezpečenie chodu školy a jej použitia v mzdovej oblasti, 
ako aj v oblasti tovarov a služieb v celkovej výške 34 116 €; toto zvýšenie predstavuje 
rozdiel medzi skutočnými a odhadovanými normatívnymi výdavkami, na základe ktorých 
bol zostavený rozpočet na rok 2020,  
- zo zníženia vlastných príjmov o 2 000 € vplyvom pandémie,  
- zo zvýšenia výdavkov na odchodné vo výške 1 351 €  
- na túto sumu škola podala žiadosť na VÚC Nitra na priznanie príspevku,  
- presun zo mzdových prostriedkov vo výške 600 € na náhradu príjmu pri PN a 676 € na 
odchodné,  
- zo zvýšenia príspevku pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia 50 €.  
V príjmovej časti rozpočtu sú zapracované priznané štátne dotácie, prostriedky na školské 
stravovanie (zostatok z minulých rokov), zníženie vlastných príjmov organizácie a v 
oblasti realizácie europrojektov sa vyraďujú z príjmovej časti s rozpočtovou klasifikáciu 
nevyčerpané prostriedky z roku 2019 a sú zaradené medzi ostatné zdroje príjmov bez 
rozpočtovej klasifikácie (s rozpočtovou klasifikáciu sa nachádzajú v rozpočte mesta 
Hurbanovo).  
Rozpočet školského klubu detí pozostáva: - zo zníženia vlastných príjmov o 2 700 € 
vplyvom pandémie,  
- presunu 400 € z mzdových prostriedkov na náhradu príjmu pri PN.  
Pri školskej jedálni je rozpočet nasledovný:  
- zníženie vlastných príjmov o 8 500 € vplyvom pandémie  
- zapojenia zostatku na potravinových účtoch vo výške 7 465 €. Podrobný rozpis úpravy 
rozpočtu je v tabuľkovej časti. 
 
Uznesenie  č. 287/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
I. zmenu rozpočtu Základnej školy Nám. Konkolyho - Thege č. 2 Hurbanovo na rok 2020 
podľa predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
 
- Návrh I. zmeny rozpočtu ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho s VJM, Športová 7, Hurbanovo 
Materiál predložila Ing. Gogolová, hlavná účtovníčka ekonomického oddelenia MsÚ. 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 
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        V rámci predloženého návrhu I. zmeny rozpočtu na rok 2020 sú zapracované 
nasledovné úpravy v rozpočte ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho s VJM: Zriaďovateľom škôl sa 
zo štátneho rozpočtu poskytujú normatívne finančné prostriedky v zmysle zákona č. 
597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v 
znení neskorších predpisov.  
V škole boli na rok 2020 pridelené finančné prostriedky vo výške 525 428 € na osobné 
náklady a 72 436 € na prevádzkové náklady. Vzhľadom k tomu, že v čase tvorby rozpočtu 
školy ešte neboli známe tieto čísla a rozpočet bol zostavený na nižšej úrovní štátnej 
dotácie, v rámci predloženej zmeny sa navyšuje rozpočet o 37 864 € tak, aby bola výška 
dotácie na úrovni stanovenej štátom.  Zo mzdových  prostriedkov ZŠ  je  presunutá čiastka  
1 000 € na položku 642015 – na pokrytie výdavkov zamestnávateľa počas prvých 10 dní 
práceneschopnosti zamestnancov.  
Rozpočet základnej školy je znížený o štátnu dotáciu poskytnutú na lyžiarsky kurz, v 
celkovej výške 5 250 €, nakoľko sa v tomto roku lyžiarsky kurz neorganizuje. Dotácia na 
úhradu cestovných nákladov žiakov, ktorí dochádzajú z obvodu mesta Hurbanovo, je 
zvýšená o nevyčerpanú dotáciu na dopravné z roku 2019 vo výške 152 €.  
Rozpočet v rámci originálnych kompetencii je upravený pri školskej jedálni, do rozpočtu 
ŠJ je zapracovaný príjem z predchádzajúceho obdobia vo výške 383 €.  
Predložený návrh I. zmeny rozpočtu školy na rok 2020 je zostavený v súlade s návrhom 
zmeny rozpočtu mesta, celková výška rozpočtu po zapracovaní vyššie uvedených zmien 
je: 892 405 €. 
 
Uznesenie  č. 288/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
I. zmenu rozpočtu  Základnej školy s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím 
jazykom maďarským - Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda, Ul. športová č. 7, Hurbanovo 
na rok 2020 podľa predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
- Návrh I. zmeny rozpočtu Zariadenia pre seniorov Smaragd, Sládkovičova 30, 
Hurbanovo 
Materiál predložila Ing. Gogolová, hlavná účtovníčka ekonomického oddelenia MsÚ. 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 
        V predloženom návrhu I. úpravy rozpočtu na rok 2020 sú zapracované nasledovné 
zmeny v rozpočte Zariadenia pre seniorov – Smaragd, Hurbanovo:  
V príjmovej časti rozpočtu sa zvýšili príjmy o 800 €, ktoré sa získali z projektu Nitrianskej 
komunitnej nadácie pod názvom: ,,Spolu to zvládneme“, s tematickým zameraním: služby 
a zdravotná pomoc seniorov.  
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Cieľ projektu: Zabezpečenie ochrany klientov a personálu pred šírením koronavírusu 
SARS-CoV-2 spôsobujúci ochorenie COVID-19.  
Vo výdavkovej časti rozpočtu sa zvýšili výdavky na tovary a služby o 800 €, navrhuje sa 
presun financií z výdavkov na tovary a služby na bežné transfery vo výške 1 600 €.  
Na základe projektu zariadenie získalo financie na zakúpenie bezdotykového dávkovača 
dezinfekcie na ruky – DEZINFLEX a dezinfekčný prostriedok na ruky - LIKVID 
DEZINFLEX na prevenciu, predchádzanie a zníženie rizika prenosu ochorenia COVID-
19.  Organizácia na tento účel nemala naplánované finančné prostriedky v rozpočte na rok 
2020. Zariadenie, ako poskytovateľ sociálnej služby je povinné zabezpečiť v zmysle 
nariadení MZ SR, MPSVaR a hlavného hygienika SR opatrenia na zamedzenie šírenia 
vírusu COVID-19, ktoré sú finančne náročné a na ktoré zariadenie nedisponuje 
finančnými prostriedkami.  
Úpravu rozpočtu v oblasti bežných transferov je potrebné vykonať z dôvodu čerpania 
nemocenského počas pracovnej neschopnosti zamestnancov, čo je dôvodom presunu 
finančných prostriedkov z položky 630 na položku 640.  
Číselné vyjadrenie navrhovaných zmien je uvedené v tabuľkovej časti I. úpravy rozpočtu 
na rok 2020. 
 
Uznesenie  č. 289/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
I. úpravu rozpočtu na rok  2020 Zariadenia pre seniorov - Smaragd, Sládkovičova 30, 
Hurbanovo, podľa predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 4 
Spolufinancovanie projektu – Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného     
čerpadla 
Materiál predkladal Ing. Šesták, vedúci oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ. Písomná 
správa tvorí prílohu zápisnice. 
        Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre 
Operačný program Kvalita životného prostredia v zastúpení Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita 
životného prostredia vyhlásila dňa 18.12.2019 61. Výzvu na predkladanie žiadostí o 
poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na výstavbu zariadení na 
využitie vybraných druhov OZE (obnoviteľných zdrojov energií), kód výzvy OPKZPPO4-
SC411-2019-61. V súlade s uznesením č. 159/2019 – MZ, ktorým mestské zastupiteľstvo 
schválilo:  
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- zámer na výstavbu zariadenia na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo 
geotermálnej energie pre systém vykurovania a ohrev TUV pre objekty bývalého 
zdravotného strediska (veľká a malá budova) a ZŠ Nám. Konkolyho - Thege č. 2,  
- vyhlásenie verejných súťaží na prípravu projektovej dokumentácie k investičnej akcii,  
- podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok.  
Mesto žiada mestské zastupiteľstvo o prijatie uznesenia o tom, že schvaľuje zabezpečenie 
spolufinancovania projektu. Splnenie podmienky preukázať finančnú spôsobilosť mesta 
spolufinancovať projekt, s uvedením výšky maximálneho celkového spolufinancovania z 
celkových oprávnených výdavkov, je povinnou prílohou k Žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok.  
Mesto Hurbanovo, v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva, objednávkou č. 
6/2000141 zo dňa 27.4.2020 zabezpečilo vypracovanie projektovej dokumentácie na         
rekonštrukciu zdrojov tepla použitím tepelného čerpadla, ktorou boli vyčíslené celkové 
náklady pre stavebné objekty. 
Celkové oprávnené výdavky (COV): 516 028,63 Eur. Nenávratný finančný príspevok 
(95%) 490 028,63 Eur. Spolufinancovanie (5% z COV): 25 801,43 Eur 
 
V rámci diskusie k uvedenej téme sa informoval JUDr. Rusňák, Bc. Tomaščin a Mgr. 
Pupák. 
 
Uznesenie  č. 290/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
1) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu 
Kvalita životného prostredia; Prioritná os 4; Investičná priorita 4.1; Špecifický cieľ 4.1.1, 
kód výzvy OPKZP-PO4-SC411-2019-61 za účelom realizácie projektu “Mesto Hurbanovo 
– Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla“, ktorého ciele sú v súlade 
s platným územným plánom mesta Hurbanovo a platným Programom hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja mesta Hurbanovo;  
 
2) zabezpečenie realizácie projektu “Mesto Hurbanovo – Využitie geotermálnej energie s 
použitím tepelného čerpadla“ v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  
 
3) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 
“Mesto Hurbanovo – Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla“ vo 
výške 25 801,43 Eur, t.j. 5% z celkových oprávnených výdavkov 516 028,63 Eur z 
vlastných finančných prostriedkov. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 



 
Zápisnica zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 

konaného dňa 21. 7. 2020 
- 8 - 

 
K bodu 5 
Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy OZ VESELÁ LABKA 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 275/2020-MZ zo dňa 30. 6. 
2020 bolo schválené zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo prenajať pozemky, parcelu 
registra „C“ č. 2526/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 405 m2 a parcelu registra 
„C“ č. 2525/7 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m2 v k. ú. Hurbanovo, na ul. 1. 
Mája č. 6, Hurbanovo, v areáli hasičskej zbrojnice pre OZ „VESELÁ LABKA“, so sídlom 
Pribetská 5, 947 03 Hurbanovo podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona o majetku obcí.  
Cena prenájmu sa určuje vo výške 1,00 € ročne na obdobie 5 rokov. Zámer mesta bol 
zverejnený zákonným spôsobom na úradnej tabuli a webovej stránke mesta. Schválenie 
prenájmu nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení si vyžaduje súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov 
mestského zastupiteľstva. Mesto je zo zákona povinné riešiť odchyt a umiestnenie 
túlavých psov, čo žiadateľ zabezpečí. V prípade, že by menovaný túto službu 
neprevádzkoval, mesto by muselo uzatvoriť zmluvu s poskytovateľom takejto služby. Tu 
by sa však náklady na zabezpečenie zvýšili o prepravu psov do zariadenia a taktiež by 
mesto muselo zabezpečiť samotný odchyt, čo by ďalej zvyšovalo výdaje. 
         
Uznesenie  č. 291/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s prenájmom pozemkov, parcely registra „C“ č. 2526/6 – zastavané plochy a nádvoria o 
výmere 405 m2 a parcely registra „C“ č. 2525/7 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 
26 m2 v k. ú. Hurbanovo, na ul. 1. Mája č. 6, Hurbanovo, v areáli hasičskej zbrojnice pre 
OZ „VESELÁ LABKA“, so sídlom Pribetská 5, 947 03 Hurbanovo podľa § 9a, ods. 9, 
písm. c) zákona o majetku obcí. Cena prenájmu sa určuje vo výške 1,00 € ročne na 
obdobie 5 rokov. Ostatné podmienky prenájmu budú ustanovené v nájomnej zmluve.  
odôvodňuje  prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne. Žiadateľ poskytuje každodennú 
starostlivosť opusteným, nájdeným, zraneným a chorým zvieratám umiestneným v 
mestskej karanténnej stanici. Pán MVDr. Ostružlík zabezpečuje prevádzku karanténnej 
stanice vo vlastnej réžii, poskytuje predpísanú zdravotnú starostlivosť odchyteným psom a 
je v plnej miere zodpovedný za prevádzku karanténnej stanice, čím aktívne rieši problém 
túlavých psov v meste. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
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K bodu 6 
Žiadosť o odpredaj pozemku  - Adriana Kenderová a Július Kender 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 278/2020-MZ zo dňa 
30.06.2020 bolo schválené zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo odpredať pozemok v k. 
ú. Hurbanovo, zapísaného na LV č. 4187, a to parcelu registra „C“ č. 2616/1 – zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 72 m2 , ktorá bola vytvorená geometrickým plánom č. 
50301241-74/2020 zo dňa 13.06.2020 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 
Adriany Kenderovej a Júliusa Kendera, obaja bytom Nová 2A, 947 01 Hurbanovo, podľa 
§ 9a, ods. 8. písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, za kúpnu 
cenu stanovenú v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo 
vo výške 14,00 €/m2 , t.j. celkom: 1.008,00 €. Zámer mesta bol zverejnený zákonným 
spôsobom na úradnej tabuli a webovej stránke mesta. Schválenie odpredaja nehnuteľnosti 
podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení si 
vyžaduje súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 
 
Uznesenie  č. 292/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s odpredajom pozemku v k. ú. Hurbanovo, zapísaného na LV č. 4187, a to parcelu registra 
„C“ č. 2616/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 72 m2, ktorá bola vytvorená 
geometrickým plánom č. 50301241-74/2020 zo dňa 13.06.2020 do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov Adriany Kenderovej a Júliusa Kendera, obaja bytom Nová 2A, 
94701 Hurbanovo, za kúpnu cenu 14,00 €/m2, t.j. celkom: 1 008,00 €, podľa § 9a, ods. 8, 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Poplatky spojené s 
prevodom nehnuteľnosti hradia nadobúdatelia.  
odôvodňuje  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. 
 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
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K bodu 7 – Z á v e r  
        Nakoľko  program  rokovania  mestského zastupiteľstva  bol prerokovaný, primátor 
mesta Mgr. Peter Závodský sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 16. 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove. 

 
 
 
 
 
Mgr. Peter   Z á v o d s k ý                                                   Ing. Adriana   K a s á š o v á                                   
        primátor mesta                                                                           prednostka úradu    
 
 
 
 

 

 

Overovatelia:     Mgr. Ľuboš  Tužinčin                            

                            Ctibor  Melich 


