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Z á p i s n i c a 

 
zo  17.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,  

ktoré sa konalo dňa 10. 9. 2020 
 

Rokovanie  17.  zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v  Hurbanove otvoril      
Mgr. Peter Závodský, primátor  mesta za účasti 10 poslancov (prezenčná listina je 
prílohou tejto zápisnice).  

 
Neprítomný, ospravedlnený: Mgr. Štefan Pupák 
 
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, vedúca ekonomického oddelenia MsÚ 
Jozef Provazník, poverený riadením MsP Hurbanovo 
 

Primátor mesta Mgr. Peter Závodský predložil návrh programu rokovania.  
1. Zahájenie, schválenie pracovných komisií a zapisovateľky 
2. Interpelácia 
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 
4. Plnenie rozpočtu Mesta Hurbanovo za I. polrok 2020 a organizácií v jeho   
    zriaďovateľskej pôsobnosti 
5. Návrh III. zmeny rozpočtu Mesta Hurbanovo na rok 2020 a organizácií v jeho   
      zriaďovateľskej pôsobnosti 
6. Informatívna správa k pohľadávkam za I. polrok 2020 
7. Správa o výsledku kontroly hlavného kontrolóra mesta č. HK/4/2020 
8. Schvaľovanie prijatia návratnej finančnej výpomoci  
9. Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva v Hurbanove – návrh 
10. Organizačný poriadok mestskej polície v Hurbanove – návrh 
11. Delegovanie člena rady školy do ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho s VJM Hurbanovo 
12. Rôzne 
12.1 Ponuka na odkúpenie pozemku pod budovou jedálne ZŠ Á. Fesztyho s VJM,  
        Ul. športová 
12.2 Spätné vyplatenie nájomného za užívanie pozemku pod budovou jedálne ZŠ  
        Á. Fesztyho 
12.3 Žiadosť o zriadenie vecného bremena, súhlas s umiestnením stavby a súhlas       
        s odpredajom pozemku – Bevatron s.r.o. 
12.4 Žiadosť o odkúpenie pozemku – Ing. Peter Slota 
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12.5 Žiadosť o odkúpenie pozemku – Štefan a Ľubomíra Svetlošákoví 
12.6 Žiadosť o odkúpenie pozemku – Miroslav a Janka Kobyľákoví 
12.7 Odpredaj pozemkov formou obchodnej verejnej súťaže - ulica Komárňanská 
12.8 Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – OZ Egészség, fitnes és küzdősport  
        centrum Fűr – Centrum zdravia, fitnes a bojové športy Rúbaň 
12.9 Bytový poriadok v nájomných bytoch 
13. Diskusia 
14. Záver 
                                                                                   
Program rokovania 17. zasadnutia mestského zastupiteľstva  konaného dňa 10. 9. 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                                                                                                         
                                                                        František Schvarcz 
                                                                        PaedDr., Mgr. Angelika Hajníková 
 
Mandátová komisia:       JUDr. Miroslav  Rusňák 
                  Ctibor Melich 
        Eduard Ševčík 
 
Zapisovateľka:                                     Silvia   Fejesová 
 
Overovatelia:       RNDr. Mária Hamranová                                                                                                         
                                                                         Jozef Doležaj 
 
Navrhnuté zloženie pracovných komisií bolo poslancami mestského zastupiteľstva 
schválené. 
 
K bodu 2 -  I n t e r p e l á c i a 
        V rámci interpelácie sa prihlásil Bc. Tomaščin, dotazoval sa, či mesto plánuje 
pokračovanie údržby miestnych komunikácii.  
- Upozornil na vyvýšenie cesty Novozámockej ulice pred spoločnosťou Heineken 
Slovensko. Bola podaná petícia na mesto o opravu hlavnej cesty. Prosil o riešenie danej 
situácie.  
- Informoval o anonymnom podnete, nakoľko neprispôsobiví občania z ulice Malej pri 
internáte SPŠ stavebnej zakopali nebezpečný odpad do zeme, kde vedie aj kanalizácia.  
- Informoval sa o spôsobe riešenia hlučnej rómskej zábavy na ul. Podzáhradnej. 
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Mgr. Závodský, primátor mesta na 1. dotaz pána poslanca uviedol, že mesto plánuje 
údržbu miestnych komunikácii v meste podľa finančných možností.  
- Na ul. Novozámockej bola cesta spevnená, tento problém bol prednesený Ministrovi 
dopravy SR. Na budúci rok sa má uskutočniť oprava hlavnej cesty. 
- Na riešenie podnetu k nebezpečnému odpadu pri internáte SPŠ stavebnej je príslušným 
orgánom Okresný úrad Komárno, odbor životného prostredia.  
- Pán primátor na posledný dotaz odpovedal, že mesto nepovoľovalo žiadnu súkromnú 
akciu, ani nedalo žiadny súhlas, ani nie je to v jeho kompetencii. Mestská aj štátna polícia 
bola privolaná, situáciu obyvatelia riešili cez plot, nakoľko v zmysle zákona na cudzí 
pozemok je zakázaný vstup.  
Jozef Provazník, poverený riadením MsP konštatoval, že je to problematická vec nielen 
nášho mesta. Na ul. Podzáhradnej bola hliadka MsP, súkromná akcia prebiehala 
v rodinnom dome na ktorý nepotrebovali súhlas mesta. Neprispôsobiví občania si pýtali 
súhlas susedov, činnosť mali nimi odsúhlasenú. Udalosť je v štádiu riešenia, 
neprispôsobiví občania budú sankciovaní.  
Poslanec Ševčík tlmočil sťažnosť obyvateľov na dvoch neprispôsobivých občanov z ul. 
Nový diel, ktorí obťažujú a otravujú cestujúcich na železničnej stanici. Prosil hliadku 
mestskej polície častejšie vykonávať kontroly. 
Mgr. Závodský, primátor mesta odpovedal, že mestská polícia vykonáva kontroly na 
železničnej stanici viackrát od začatia školského roka. O probléme vedia a riešia situáciu 
so sociálnou kuratelou.  
Poslanec Botoš upozornil na nezrovnalosti na dvore u pána Pintéra na ul. Komárňanskej. 
Prosil situáciu riešiť mestskou políciou. 
- Ďalej tlmočil sťažnosť rybárov, ohľadom porozhadzovaného sena a paliet pri chate pána 
Bartu pri bohatskom bágrovisku. 
- Upriamil pozornosť na rozhádzaný odpad pri plote internátu na ul. Árpáda Fesztyho. 
- Informoval sa, či mesto má vyškoleného človeka na meranie hlučnosti. Navrhol do 
budúcna rómske oslavy riešiť s OZ ROMA JÍLO. Pri akcii na ul. Podzáhradnej vidí 
zlyhanie mesta aj polícií, pričom v zmysle paragrafu sa nemá rušiť nočný kľud občanov. 
-  Sťažoval sa na pána Provazníka, nakoľko ho viackrát volal na služobný mobil MsP, ale 
nedostal spätnú väzbu a nikto mu telefón nezdvihol a ani nezavolal. Pripomenul neskorý 
príchod po zavolaní službukonajúcich mestských policajtov k zákroku.  
- Tlmočil sťažnosť obyvateľov z ul. Ordódyho z dôvodu parkovania vozidiel na okraji 
miestnej komunikácie. 
- Informoval sa od Ing. Šestáka o začatí prác ohľadne ohradenia kontajnerov komunálnych 
odpadov na sídlisku Stred.   
Mgr. Závodský, primátor mesta uviedol, že osobné nezhody p. poslanca s mestskou 
políciou nie sú na mieste. 
- Na ulici Malej sú časté problémy s narušením verejného poriadku.  
- OZ ROMA JÍLO je samostatná organizácia, neboli vyzvaný na spoluprácu pri tejto 
oslave. 
- Obyvatelia z ul. Ordódyho boli upozornení, aby na parkovanie využili vlastné priestory 
za účelom zlepšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na miestnych komunikáciách.  
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Jozef Provazník, poverený riadením MsP uviedol, že sa nevyhýba telefonátom, problém 
bol technického charakteru.  
Ďalej uviedol, že hliadka pravidelne kontroluje sídlisko Stred, správanie maloletých detí sa 
riešilo, nebolo zistené rušenie verejného poriadku.  
- Na dotaz ohradenia kontajnerov komunálnych odpadov na sídlisku Stred Ing. Šesták 
uviedol, že je v štádiu riešenia. 
Poslanec Melich prosil o zriadenie verejného osvetlenia na križovatke ulíc Smreková – 
Tichá – Nový diel. Pripomenul nebezpečné státie osobných vozidiel obyvateľov týchto 
ulíc v spomínanej križovatke. Prosil o označenie úseku dopravnou značkou. 
Mgr. Závodský, primátor mesta prisľúbil, že situácia bude preverená, ako aj nebezpečné 
státie vozidiel. 
PaedDr., Mgr. Hajníková upozornila na zarastený stav okolo kanálu Ibolyás na ul. 
Športovej. Požiadala mesto o vyčistenie okolia. 
- Pýtala sa na školské obedy, či mesto zvažuje aj naďalej platiť náklady obedov žiakom. 
- Žiadala pána Provazníka, povereného riadením mestskej polície o razantnejšie riešenie 
problémov neprispôsobivých občanov v meste, nakoľko nerešpektujú žiadne autority. 
Mgr. Závodský, primátor mesta odpovedal, že  zatiaľ nemá informácie o zrušení štátnej 
dotácie za obedy, čaká sa na konečné rozhodnutie. 
- Kanál Ibolyás patrí pod správu Slovenského vodohospodárskeho podniku, odštepného 
závodu Komárno.    
- Pri riešení neprispôsobivých občanov pán primátor uvíta každú pomoc. Mesto 
spolupracuje s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny, zatiaľ neefektívne. 
Poslanec Botoš žiadal zefektívniť spoluprácu mestskej polície, poslancov MZ a vedenia 
mesta. 
Poslanec Doležaj sa informoval, kedy mesto sfunkční reflexné prvky na prechodoch pre 
chodcov. Upozornil na nebezpečný úsek prechodu pre chodcov počas stmievania pred 
reštauráciou Central.  
- Prosil o odstránenie nepoužitého odstaveného osobného motorového vozidla vo Véku. 
- Pýtal sa, kedy uvažuje mesto zakúpiť prístroj na meranie hluku. 
- Žiadal o zverejnenie služobných mobilných kontaktov zamestnancov na webovej stránke 
mesta. 
- Informoval sa o letákoch ohľadom upozornenia vodičov na parkovanie na miestnych 
komunikáciách. 
- Ďalej sa informoval o znížení osobného príplatku zamestnancov úseku služieb počas 
pandémie COVID-19. 
Mgr. Závodský, primátor mesta na prvý dotaz pána poslanca uviedol, že zatiaľ nie je 
plánovaná oprava hlavnej cesty.  
- Osvetlenie prechodov pre chodcov je v štádiu konania. 
- Mesto nie je kompetentné odstrániť osobné motorové vozidlo, nakoľko sa jedná o cudzí 
majetok. 
- Pri zakúpení prístroja na meranie hluku treba počkať na zmenu legislatívy. 
- Dôležité mobilné kontakty zamestnancov sú zverejnené na stránke mesta. 
- Ohľadne upozornení na parkovanie vodičov uviedol, že roznášali sa upozornenia za 
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účelom zlepšenia bezpečnosti a plynulosti situácie na miestnych komunikáciách a aby boli 
dodržané ustanovenia zákona o cestnej premávke. 
- O znížení osobného príplatku zamestnancov úseku služieb konštatoval, že sa uskutočnilo 
jednanie so základnou organizáciou Odborového zväzu SLOVES. 
JUDr. Rusňák sa pýtal, prečo nebolo zrealizované odstránenie suchého stromu za 
bytovým domom pri Základnej škole slovenskej. 
Ing. Šesták uviedol, že odstránenie všetkých suchých stromov v meste bude naraz riešené, 
nakoľko je potrebné zabezpečiť kvôli bezpečnosti špeciálny žeriav. 
Mgr. Tužinčin sa sťažoval na parkovanie kamiónov pred Heineken Slovensko, a.s. 
- Upriamil pozornosť na poškodené dopravné zariadenie -  vodiaca tabuľa na štátnej ceste 
III. tr. – ul. Pribetská. 
Mgr. Závodský, primátor mesta odpovedal, že sa uskutočnilo jednanie so spoločnosťou 
Heineken Slov., a.s. ohľadom zrealizovania parkoviska pre kamióny vo svojom areáli. 
- Poškodená vodiaca tabuľa bola nahlásená na úrad Regionálnej správy a údržby ciest. 
Poslanec Schvarcz prosil vodorovným alebo zvislým dopravným značením zamedziť 
parkovanie motorových vozidiel pri križovatke ulíc Slobody – Konkolyho smerom na ul. 
Árpáda Fesztyho. 
Poslanec Botoš prosil osadiť mobilnú toaletu k hlavnej autobusovej zastávke na ul. 
Komárňanskej. 
- Informoval sa o odstránení bočných ostrovčekov na štátnej ceste v úseku od Slovenskej 
Pošty po ul. Konkolyho.  
Mgr. Závodský, primátor mesta konštatoval, že odstránenie bočných ostrovčekov bolo 
riešené na prejednaní dopravnej situácie v meste. Na rokovaní odzneli rôzne návrhy. Stav 
bude preverený. 
 
K bodu 3 
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 
        Na 15. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, konaného dňa 25. 
a pokračovanie 30. júna 2020 boli prijaté uznesenia od čísla 258 do 284/2020 - MZ. 
Ukladaciu časť malo uznesenie č. 261, 280 a 283/2020-MZ. 
        V uznesení č. 261/2020 Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove žiadalo primátora mesta 
o zníženie stavu Mestskej polície Hurbanovo na 8 osôb (7+1). 
- Návrh Organizačného poriadku mestskej polície je v programe dnešného rokovania.  
        V uznesení č. 280/2020 Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  žiadalo primátora 
mesta o zabezpečenie realizácie projektu digitalizácie mesta Hurbanovo v oblasti 
elektronickej komunikácie medzi úradmi miestnej samosprávy a obyvateľmi mesta. 
- Súčasný stav digitalizácie Mesta Hurbanovo môžeme popísať v stručnosti vo viacerých 
rovinách. 
Zákonom stanovené podmienky č. 305/2013 Z. z. zákona o elektronickej podobe výkonu 
pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente) mesto rieši pripojením sa cez 
DCOM na Ústredný portál verejnej správy ÚPVS (SlOVENSKO.SK), ktorý slúži na  
zabezpečenie jednotného prístupu k informačným zdrojom a službám verejnej správy. 
V praxi to vyzerá tak, že pracovníci MsÚ pri svojej komunikácii prijímajú, odosielajú 
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a podpisujú elektronické dokumenty prostredníctvom automatizovaných informačných 
systémov MEMPHIS a KORWIN. Posielajú sa napr. rozhodnutia PO a od 05/2020 aj FO 
za DZN alebo za TKO. Komunikácia medzi úradmi je už prevažne len elektronická.  

Občania SR sa môžu obrátiť na mesto formou elektronickej komunikácie pomocou 48 
najpoužívanejších formulárov cez portál www.slovensko.sk pokiaľ vlastnia OP s čipom 
a majú aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie. Môžu napríklad podať 
všeobecné podanie alebo vybaviť si daň za psa, nehnuteľnosť atď.   
V oblasti digitalizácie samosprávy používa mesto aplikáciu e-Zastupiteľstvo, pomocou 
ktorých vedie dokumentáciu o rokovaniach MZ. V blízkej budúcnosti bude táto aplikácia 
prispôsobená aj na elektronické hlasovanie poslancov počas rokovaní MZ. 

Čo sa týka zákonom stanovených podmienok zverejňovania informácií na web, mesto 
využíva integrovaný portál DIGITÁLNE MESTO. V súčasnosti sa pracuje na rozšírení 
dostupných informácii pre obyvateľov. 

Miestna komunikácia s občanmi je riešená pomocou webstránky mesta, facebookového 
profilu mesta a pomocou aplikácie MESTO V MOBILE ktorá je nedostatočná 
a nerozvíjaná dostatočne zo strany dodávateľa a preto kultúrne oddelenie mesta v 
súčinnosti so správcom IT aktuálne pracujú na novom spôsobe rozosielania aktuálnych 
pozvánok, výziev a informácií pre našich obyvateľov.  

Mesto pomocou projektov Free Wifi a Wifi pre teba poskytuje svojim občanom voľne 
prístupný internet na území mesta cez 14 vybudovaných Hot spotov.   
Mesto Hurbanovo má spojené s počítačovou sieťou všetky svoje administratívne budovy 
taktiež športové areály a kultúrne domy a prevádzkuje aj Digitálny kamerový systém pre 
MsP.   
        V uznesení č. 283/2020 Mestské zastupiteľstvo v Hurbanovo  žiadalo 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 žiadalo primátora mesta o zabezpečenie vyznačenia horizontálnym a vertikálnym 
dopravným značením parkovacie miesta a pásov na Nám. Konkolyho - Thege.  
- Na riešenie dopravnej situácie sa vypracoval „Doplnok 09/2020“  k dokumentácii 
„Hurbanovo – Generel dopravného riešenia“ podľa požiadavky Mesta Hurbanovo. 
Obsahuje návrh osadenia dopravných značiek – Zákaz státia obojstranne pred budovou 
základnej školy a vyznačenie parkovacích miest vodorovným značením na priľahlých 
cestách pri parku na Nám. Konkolyho Thege.  
Projektová dokumentácia je pripravená na vyzdvihnutie. Zhotoviteľ (Aquaplan s.r.o. 
Komárno) vypracovaný návrh prejednal na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru 
v Komárne.  
Po vydaní záväzného stanoviska k návrhu Mesto Hurbanovo vydá Určenie použitia 
a umiestnenia trvalého dopravného značenia.  
Po zakúpení zvislých dopravných značiek sa pristúpi k ich osadeniu a vyznačeniu 
vodorovného dopravného značenia.   
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        Na 16. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, konaného dňa 21. júla 2020 
boli prijaté uznesenia od čísla 285 do 292/2020 - MZ.  
Ukladaciu časť neobsahovalo ani  jedno uznesenie. 
 
K bodu 4 
Plnenie rozpočtu Mesta Hurbanovo za I. polrok 2020 a organizácií v jeho  
zriaďovateľskej pôsobnosti 
Materiál predkladala Ing. Gogolová, hlavná účtovníčka ekonomického oddelenia MsÚ. 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 

        Celkové príjmy mesta k 30. 6. 2020 predstavovali 3 617 164,61 € a výdavky 
boli na úrovni 2 988 943,84 €. Rozpočet je plnený na strane príjmov na 49,92 % a na 
strane výdavkov na 41,25 %.  

Počas I. polroka boli po finančnej aj organizačnej stránke zabezpečené všetky 
nevyhnutné činnosti na území mesta, napriek tomu, že od marca 2020 boli zavedené 
opatrenia na zamedzenie šírenia vírusu COVID-19.  

Veľká pozornosť a úsilie sa venovala príprave nových projektov a žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok (projekty súvisiace s rekonštrukciou budovy zdravotného 
strediska, s rekonštrukciou chodníkov na území mesta a ďalšie menšie projekty 
investičného aj neinvestičného charakteru).  

Súčasťou rozpočtu mesta sú aj rozpočty jednotlivých organizácií. Celkové výdavky 
týchto organizácií k 30. 6. 2020 predstavujú 1 487 267,77 €, čo je približne 50 % 
z celkových výdavkov mesta. 

V predložených materiáloch je podrobný rozpis príjmov a výdavkov za jednotlivé 
organizácie a za mesto ako celok, ako aj hodnotenie merateľných ukazovateľov k 30. 6. 
2020. 
 
Uznesenie  č. 293/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
1. Správu o plnení rozpočtu mesta Hurbanovo za I. polrok 2020  
2. Monitorovaciu správu programového rozpočtu k 30. 6. 2020. 

 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
- Plnenie rozpočtu Základnej školy, Nám. Konkolyho  - Thege 2, Hurbanovo 
Materiál predložila Ing. Gogolová, hlavná účtovníčka ekonomického oddelenia MsÚ. 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 
Uznesenie  č. 294/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
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rozbor hospodárenia k 30.6.2020 Základnej školy, so sídlom na Nám. Konkolyho - Thege  
č. 2 Hurbanovo,  podľa predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
- Plnenie rozpočtu Základnej školy s materskou školu Árpáda Fesztyho s VJM,  
Ul. športová 2, Hurbanovo 
Materiál predložila Ing. Gogolová, hlavná účtovníčka ekonomického oddelenia MsÚ. 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 
Uznesenie  č. 295/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
rozbor hospodárenia Základnej školy s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím 
jazykom maďarským – Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda, Ul. športová č. 7, Hurbanovo 
za I. polrok 2020 podľa predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
- Plnenie rozpočtu Základnej umeleckej školy, Komárňanská č. 116, Hurbanovo 
Materiál predložila Ing. Gogolová, hlavná účtovníčka ekonomického oddelenia MsÚ. 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 
Uznesenie  č. 296/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
rozbor hospodárenia Základnej umeleckej školy Hurbanovo, so sídlom na ulici 
Komárňanská 116, Hurbanovo za I. polrok 2020 v predloženom znení.  
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
- Plnenie rozpočtu Materskej školy, Nový diel č. 50, Hurbanovo 
Materiál predložila Ing. Gogolová, hlavná účtovníčka ekonomického oddelenia MsÚ. 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 
Uznesenie  č. 297/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
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berie na vedomie  
rozbor hospodárenia Materskej školy Hurbanovo, so sídlom Nový diel 50, Hurbanovo za 
I. polrok 2020 podľa predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
- Plnenie rozpočtu Materskej školy, Nový diel č. 50, Hurbanovo 
Materiál predložila Ing. Gogolová, hlavná účtovníčka ekonomického oddelenia MsÚ. 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 
Uznesenie  č. 298/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
rozbor hospodárenia  ZPS  Smaragd, Sládkovičova 30, Hurbanovo  za I. polrok 2020 
podľa predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
K bodu 5 
Návrh III. zmeny rozpočtu Mesta Hurbanovo na rok 2020 a organizácií v jeho   
zriaďovateľskej pôsobnosti 
Materiál predkladala Ing. Gogolová, hlavná účtovníčka ekonomického oddelenia MsÚ. 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 

Predložený návrh III. 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, 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 choroby COVID-19. Okrem toho do predloženého návrhu je zapracované aj 
prefinancovanie úverov v súlade s uznesením MZ zo dňa 21. 7. 2020. 
Súčasťou predloženého návrhu zmeny rozpočtu sú aj zmeny rozpočtov jednotlivých 
organizácií, a to MŠ Nový diel a ZŠ s MŠ ÁF. 

Po zapracovaní všetkých navrhovaných úprav rozpočet zostane vyrovnaný,  pri 
celkovej výške 8 368 465 €. 
Číselné vyjadrenie všetkých zmien je uvedené v tabuľkovej časti III. zmeny rozpočtu 
mesta, ktorá obsahuje záväznú časť aj informatívny rozpis jednotlivých položiek. 
- Pri MŠ sú zapracované financie na získané projekty, ako aj zapojenie príjmov ŠJ z 
minulých rokov. 
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- Pri ZŠ s MŠ ÁF sú zapracované získané štátne dotácie na učebnice a na tlač a distribúciu 
vzdelávacích materiálov počas pandémie. Ďalej rozpočet školy je navýšený o príspevok zo 
zdrojov štátneho rozpočtu cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo výške 10 000 € 
a tieto financie by mali byť použité na zabezpečenie realizácie národného projektu 
„Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ (výdavky sú stanovené na financovanie 
asistentov učiteľov). Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho 
fondu formou refundácie.  
 
Uznesenie  č. 299/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
III. zmenu rozpočtu mesta na rok 2020 podľa predloženého návrhu. Celková výška 
rozpočtovaných príjmov aj výdavkov po zapracovaní všetkých úprav je: 8 368 465 €. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
- II. zmena rozpočtu Základnej školy s materskou školu Árpáda Fesztyho s VJM,  
Ul. športová 7, Hurbanovo 
Uznesenie  č. 300/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
II. 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 
 
- I. zmena rozpočtu Materskej školy, Nový diel 50, Hurbanovo 
Uznesenie  č. 301/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
I. zmenu rozpočtu Materskej školy Hurbanovo, so sídlom na ulici Nový diel 50, 
Hurbanovo na rok 2020 podľa predloženého návrhu.  
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
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K bodu 6 
Informatívna správa k pohľadávkam za I. polrok 2020 
Materiál predkladala Ing. Kardhordó, vedúca ekonomického oddelenia MsÚ. Písomná 
správa tvorí prílohu zápisnice. 
        Najvýznamnejšími pohľadávkami mesta Hurbanovo sú pohľadávky vzniknuté z titulu 
vyrubovania dane z nehnuteľností a pohľadávky z poplatkov za komunálny odpad.  
V tabuľkovom prehľade je uvedený vývoj týchto pohľadávok v priebehu prvých dvoch 
kvartálov roka 2020. V prvej tabuľke sú vyčíslené pohľadávky, ktoré boli splatné v roku 
2018 alebo v skoršom období tzv. staré pohľadávky. Ide o pohľadávky z dani z 
nehnuteľnosti, poplatky za komunálne odpady, pohľadávky z nájomného za nebytové 
priestory a nájomného z pozemkov.  
Významný pokles uvedených pohľadávok bol spôsobený predovšetkým úhradou 
pohľadávok daňovníkmi (48 tis. EUR) a odpisom nedobytných a premlčaných pohľadávok 
(23 tis. EUR) v priebehu roka 2019. V sledovanom období bolo z uvedených pohľadávok 
uhradených 5 tis. EUR, pričom úhrady dane z nehnuteľnosti a poplatkov za komunálny 
odpad  sú  vo  výške  4 866 EUR.  Nedoplatky  voči  právnickým  osobám  sú  vo  výške  
17 694,94 EUR, 91% z týchto nedoplatkov bolo postúpených na vymáhanie.  
Nedoplatky voči FO sú vo výške 34 505,79 EUR, čo predstavuje 200 daňovníkov.  
Vlastnícke práva k majetku evidovanému v systéme mesta sa postupne pri týchto 
daňovníkoch preverujú a následne postúpia správnemu oddeleniu. Doteraz bolo 
postúpených  28 %  z  hodnoty  týchto  nedoplatkov.  Zvyšnú časť  nedoplatkov v  hodnote  
4 494,05 EUR, tvoria nedoplatky voči trom živnostníkom, pričom jeden z nich je v 
osobnom bankrote a práve jeho nedoplatok predstavuje 90% z tejto hodnoty.  
V druhej tabuľke je zobrazený kvartálny vývoj stavu pohľadávok vzniknutých v roku 2019 
z dani z nehnuteľnosti a poplatkov za komunálny odpad. Tieto pohľadávky sa počas 
prvých dvoch kvartálov roku 2020 znížili o cca 10 tis. EUR.  
V tretej tabuľke sú zobrazené celkové pohľadávky po lehote splatnosti evidované k 
31.12.2019, teda pohľadávky za minulé obdobia ( staré ) spolu s rokom 2019.  
Uvedené pohľadávky sa znížili o 15 tis. EUR. V roku 2020 bola vyrubená daň z 
nehnuteľností vo výške 575 405,61 EUR z toho bolo k 30.6.2020 uhradených 296 287,02 
EUR (51%) pričom k 31.8.2020 je už uhradených 370 121,38 EUR (64%).  
Hodnota  poplatkov  za  komunálny  odpad  v roku  2020  je  105 566,12  EUR, pričom  
78 055,69 EUR bolo uhradených k 30.6.2020 (74%) a 83 092,29 EUR k 31.8.2020 (79%). 
Celkový stav pohľadávok mesta je vo veľkej miere ovplyvnený obmedzujúcimi 
opatreniami Vlády SR na zamedzenie šírenia vírusu Covid-19. V súvislosti s týmito 
opatreniami boli rozhodnutia o výške miestnych daní a poplatkov doručované 
zamestnancami mesta nakoľko Slovenská pošta neposkytovala službu doručenia zásielky 
„doporučene“ a „do vlastných rúk“. V mesiacoch júl a august Mesto posielalo do 
elektronických schránok a poštou znova rozhodnutia obyvateľom u ktorých neevidovalo 
úhradu k 30.6.2020. Pri právnických osobách sa posielali rozhodnutia do elektronických 
schránok v mesiaci marec a v mesiaci august.         
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Uznesenie  č. 302/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
informatívnu správu o prehľad stavu pohľadávok k 30. 06. 2020. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 7 
Správa o výsledku kontroly hlavného kontrolóra mesta č. HK/4/2020 
Materiál predkladal Ing. Cserge, hlavný kontrolór mesta. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Na základe § 18f písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vykonal v 
termíne od 20. 07. 2020 hlavný kontrolór mesta Hurbanovo, Ing. Koloman Cserge 
kontrolu v povinnej osobe Mesto Hurbanovo s cieľom preveriť dodržanie podmienok pre 
prijatie návratných zdrojov financovania k prijatiu úveru vo výške 925 000 EUR. Termín 
vykonania kontroly: od 20. 07. 2020 do 12. 08 2020. Kontrolované obdobie, rok 2019 a 1. 
polrok 2020. 
Legislatívny rámec prijatia návratných zdrojov financovania: 
1. V zmysle § 17 ods. 2 zákona č, 583/2004 Z. z, o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec môže použiť návratné zdroje 
financovania len na úhradu kapitálových výdavkov. Na vyrovnanie časového nesúladu 
medzi príjmami a výdavkami bežného 
rozpočtu v priebehu rozpočtového roka sa tieto zdroje financovania môžu výnimočne 
použiť' za podmienky, že budú splatené do konca rozpočtového roka z príjmov bežného 
rozpočtu. 
2. V zmysle § 17 ods. 6 zákona obce môžu na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje 
financovania, len ak: 
a) celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí 60 % skutočných 
bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a 
b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok 
záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom 
roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o 
prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci alebo vyššiemu územnému 
celku z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie 
a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu. 
Platí, že obe podmienky musia byť splnené súčasne. 
Ku kontrole boli povinnou osobou predložené a oprávnenou osobou prekontrolované 
aktívne úverové zmluvy.         
        Na základe vykonaného overovania neboli zistené žiadne nedostatky. Prijatie úveru 
925 000 EUR na refinancovanie troch investičných úverov vedených v Dexia banka 



 
Zápisnica zo 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 

konaného dňa 10. 9. 2020 
- 13 - 

 
Slovensko, a. s. dva úvery a v SLSP a. s., nie je v rozpore s platnou právnou úpravou o 
prijatí a použití návratných zdrojov financovania. 
Kontrolovaný subjekt potvrdzuje vrátenie dokladov a písomností poskytnutých na výkon 
finančnej kontroly.  
 
Uznesenie  č. 303/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
správu o výsledku kontroly hlavného kontrolóra mesta č. HK/4/2020. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 8 
Schvaľovanie prijatia návratnej finančnej výpomoci  
Materiál predkladala Ing. Kardhordó, vedúca ekonomického oddelenia MsÚ. Písomná 
správa tvorí prílohu zápisnice. 
        V súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia obcí a vyšších územných celkov v 
roku 2020 ovplyvnených predovšetkým pandémiou ochorenia COVID-19 má vláda 
Slovenskej republiky záujem kompenzovať výpadok príjmov subjektom územnej 
samosprávy.  
Reagujúc na výrazný pokles výberu dane z príjmov fyzických osôb v nadväznosti na 
schválené uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 494 z 12. augusta 2020 budú 
poskytované bezúročné návratné finančné výpomoci subjektom územnej samosprávy na 
výkon ich samosprávnych pôsobností.  
Návratná finančná výpomoc (ďalej len „NFV“) sa poskytne na základe žiadosti obce alebo 
vyššieho územného celku maximálne do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb v 
roku 2020. 
Táto návratná finančná výpomoc môže byť použitá na kompenzáciu už vynaložených 
prostriedkov, respektíve na aktivity dokončené do konca roka 2020. Mesto Hurbanovo by 
návratnú finančnú výpomoc využilo na financovanie činností, ktoré boli realizované v 
priebehu roka 2020. 
 
Uznesenie  č. 304/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci na kompenzáciu výpadku dane z príjmov 
fyzických osôb v roku 2020 vo výške 162 079,- EUR. 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
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K bodu 9 
Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva v Hurbanove - návrh 
Materiál predkladal Mgr. Závodský, primátor mesta. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove zo dňa 28.5.2020 pod 
číslom uznesenia 238/2020-MZ predkladám v prílohe na schválenie spracovaný Rokovací 
poriadok Mestského zastupiteľstva v Hurbanove (ďalej len ako MsZ). V novom 
rokovacom poriadku boli aktualizované ustanovenia v zmysle platných právnych 
predpisov, bola upravená organizácia, postupy a priebeh rokovania MsZ. Zároveň v 
rokovacom poriadku bol upravený postup pri využívaní digitálneho zastupiteľstva a 
využívania elektronického hlasovania. Pri zavádzaní elektronického hlasovania v 
digitálnom zastupiteľstve bude potrebné vopred vykonať školenie a testovanie prevádzky 
v súčinnosti s poslancami na zabezpečenie bezproblémovej prevádzky. 
 
Uznesenie  č. 305/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Hurbanove v zmysle predloženého návrhu   
ruší  
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, ktorý bol schválený uznesením 
Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 699/2010 – MZ, zo dňa 23.09.2010.  
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 10 
Organizačný poriadok mestskej polície v Hurbanove - návrh 
Materiál predkladal Mgr. Závodský, primátor mesta. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 261/2020-MZ zo dňa 
25.6.2020, v ktorom mestské zastupiteľstvo žiadalo zníženie počtu príslušníkov MsP na 8 
(7+1), primátor mesta predkladá spracovaný návrh Organizačného poriadku Mestskej 
polície v Hurbanove.  
Organizačný poriadok predkladá v dvoch verziách a to vo verzii  
A/ s počtom príslušníkov 9 (8+1), vo verzii  
B/ s počtom príslušníkov 8 (7+1).  
Odporúča schváliť Organizačný poriadok MsP s počtom 9 (8+1) mestských policajtov a to 
z nasledovných dôvodov: Pri počte 8 mestských policajtov nebude možné zabezpečiť 
nepretržitý režim výkonu služby. Bude dochádzať k situáciám kedy obyvatelia budú 
chcieť nahlasovať protiprávnu činnosť, avšak hliadka nebude v službe a tak sa bude 
musieť obyvateľ obrátiť na Policajný zbor SR.  
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OO PZ v Hurbanove však zabezpečuje svojou hliadkou činnosti aj v okolitých obciach a 
tak sa môže stať, že nebudú vedieť okamžite zasiahnuť a to najmä ak budú riešiť iný 
prípad.  
Pri počte 9 mestských policajtov mesto bude schopné zabezpečiť nepretržitý výkon 
služby, ktorý je v našom meste potrebný. Je potrebné si uvedomiť, že v súčasnosti je 
stúpajúci trend porušovania verejného poriadku ako aj kriminality všeobecne v rámci celej 
spoločnosti a Hurbanovo nie je výnimka. Nezabezpečenie 24–hodinového výkonu služby 
tak môže mať negatívne dôsledky pre zabezpečenie bezpečnosti obyvateľov a verejného 
poriadku v našom meste.  
Pohyb hliadok má aj preventívny charakter, ktorý taktiež prispieva k znižovaniu narúšania 
verejného poriadku a kriminality.  
Taktiež je dôležité si uvedomiť, že každý z policajtov má nárok na čerpanie riadnej 
dovolenky a môže sa vyskytnúť aj čerpanie práceneschopnosti, kde v prípade 8 policajtov 
nebude možné zabezpečiť celoročne zastupovanie, vzhľadom na zákonom obmedzený 
počet nadčasových hodín.  
Pri 9 policajtoch sa ľahšie zabezpečuje zastupovanie a zároveň sa budú znižovať aj 
nadčasové hodiny, ktoré nebudú potrebné až v takom rozsahu ako pri 8 policajtoch. 
Vzhľadom na vývoj bezpečnostnej situácie v našom meste s prihliadnutím na všetky 
uvedené dôvody a najmä s prihliadnutím na bezpečnosť našich obyvateľov primátor mesta 
odporúča schváliť Organizačný poriadok MsP s počtom policajtov 9 (8+1). 
 
Poslanec Botoš sa sťažoval na pracovnú činnosť mestskej polície v meste. Bol zásadne 
proti navýšeniu počtu príslušníkov MsP. 
PaedDr., Mgr. Hajníková vyjadrila nesúhlas k znižovaniu počtu príslušníkov mestskej 
polície. 
Poslanec Melich žiadal informovať o pracovnej činnosti pána Provazníka, povereného 
riadením MsP. 
Podľa JUDr. Rusňáka sa počet príslušníkov mestskej polície nemal znižovať, vzhľadom 
na stály problém verejného poriadku v meste. 
Poslanec Doležaj prosil o efektívnejšiu komunikáciu medzi povereným náčelníkom MsP 
a primátorom mesta a žiadal informovať občanov mesta o činnosti mestskej polície na 
každom rokovaní mestského zastupiteľstva. 
Poslanec Ševčík vidí zmenu v činnosti MsP od riadenia nového povereného náčelníka, 
následne žiadal názor pána Provazníka pri predložených dvoch variantoch organizačného 
poriadku MsP. 
Bc. Tomaščin žiadal zefektívniť prácu mestskej polície. 
Podľa Mgr. Tužinčina mesto potrebuje nepretržitú prevádzku mestskej polície. Stav 
príslušníkov by sa mal odvíjať od spokojnosti obyvateľov a od výkonu činnosti mestskej 
polície.   
 
Návrh na uznesenie – verzia A: 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
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Organizačný poriadok Mestskej polície v Hurbanove v zmysle predloženého návrhu 
a určuje počet mestských policajtov na 9 osôb   
ruší  
Organizačný poriadok Mestskej polície v Hurbanove, ktorý bol schválený uznesením 
Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 115/2015–MZ zo dňa 03.09.2015 a uznesenia č. 
308/2016-MZ zo dňa 03.11.2016.  
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
RNDr.Hamranová, PaedDr.,Mgr.Hajníková, JUDr.Rusňák, Ševčík, Bc.Tomaščin   za                                 5                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
Botoš, Doležaj, Schvarcz, Mgr.Tužinčin, Melich                                        zdržal sa hlasovania   5 
Tento návrh uznesenia poslancami MsZ nebol prijatý. 
 
Návrh na uznesenie – verzia B: 
Uznesenie  č. 306/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
Organizačný poriadok Mestskej polície v Hurbanove v zmysle predloženého návrhu 
a určuje počet mestských policajtov na 8 osôb   
ruší  
Organizačný poriadok Mestskej polície v Hurbanove, ktorý bol schválený uznesením 
Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 115/2015–MZ zo dňa 03.09.2015 a uznesenia č. 
308/2016-MZ zo dňa 03.11.2016.  
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
Botoš, Mgr.Tužinčin, Melich, Doležaj, Schvarcz, Ševčík                                           za                                 6                                                                             
Bc. Tomaščin                                                                               proti              1                                   
RNDr.Hamranová, PaedDr.,Mgr.Hajníková, JUDr.Rusňák                           zdržal sa hlasovania   3 
 
 
K bodu 11 
Delegovanie člena rady školy do ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho s VJM Hurbanovo 
Materiál predložil Mgr. Závodský, primátor mesta. Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 
        Podľa uznesenia č. 28/2019 –MZ zo dňa 25.4.2019 sú členmi Rady školy pri 
Základnej škole s MŠ Á.F. s vjm, Športová 7, Hurbanovo delegovaní nasledovní členovia : 
Mgr. Štefan Pupák, Ing. Adriana Kasášová, Eduard Ševčík a Silvia Fejesová.  
Nakoľko Ing. Adriana Kasášová ukončila svoje pôsobenie vo vyššie uvedenej rade školy 
ku dňu 31.8.2020, žiadame Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove o delegovanie nového 
zástupcu zriaďovateľa do rady vyššie uvedenej školy.  
Mesto navrhuje za nového zástupcu zriaďovateľa vymenovať pána Mgr. Zoltána Misáka, 
riaditeľa Špeciálnej ZŠ s VJM v Hurbanove, nakoľko tieto obidve školy úzko 
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spolupracujú, zdieľajú spoločne aj niektoré priestory, riešia spoločné problémy a je 
predpoklad, že jeho členstvo v rade školy bude prospešné. 
Uznesenie  č. 307/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
deleguje  
do Rady školy pri Základnej škole s Materskou školou Árpáda Fesztyho s VJM, Športová 
7, Hurbanovo pána Mgr. Zoltána Misáka, bytom Eötvösova 76, 945 01 Komárno. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 12 – R ô z n e 
12.1 Ponuka na odkúpenie pozemku pod budovou jedálne ZŠ Á. Fesztyho s VJM 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
        Dňa 16.07.2020 Mesto Hurbanovo obdržalo návrh – ponuku na odkúpenie pozemku 
v k. ú. Hurbanovo, na adrese Športová ulica č. 7. Jedná sa o pozemok parcely registra „E“ 
č. 32/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 983 m2 , zapísaného na LV č. 4186. 
Vlastníkmi uvedeného pozemku sú od roku 2017: Ladislav Petrík, bytom Okružná cesta 
2835/84, 945 01 Komárno, Zoltán Petrík, bytom Meštianska 2725/5, 945 01 Komárno a 
Peter Petrík, bytom Hviezdna 2357/3, 945 01 Komárno. Uvedený pozemok sa nachádza 
čiastočne pod stavbou – budovou jedálne ZŠ Á. Fesztyho a čiastočne okolo jedálne na 
ulici Športová 7, Hurbanovo. Z dôvodu majetkového vysporiadania pozemkov v rámci 
areálu ZŠ Á. Fesztyho v Hurbanove, ponúkajú vlastníci pozemku parcely registra „E“ č. 
32/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 983 m2 odkúpenie tohto pozemku do 
vlastníctva Mesta Hurbanovo za kúpnu cenu 14,00 €/m2 , t. j. navrhovaná kúpna cena 
predstavuje celkom 13.762,00 €. Pre terajších vlastníkov je uvedený pozemok 
nevyužiteľný, pozemok je neprístupný. Podľa Zásad hospodárenia a nakladania s 
majetkom Mesta Hurbanovo je určená jednotková kúpna cena v prípadoch neprístupných 
pozemkov vo výške 5,00 €/m2 . V tom prípade kúpna cena predstavuje celkom sumu: 
4.915,00 €. Odkúpenie vyššie uvedeného pozemku je v súlade s rozpočtom Mesta 
Hurbanovo na odkúpenie pozemkov do vlastníctva mesta a je potrebné aj z dôvodu, aby 
mohlo mesto v prípade možnosti čerpať financie z Európskych dotácií. S odkúpením 
ďalších pozemkov od Mesta Hurbanovo v tomto kalendárnom roku, sa rozpočet na 
odkúpenie nehnuteľností do vlastníctva mesta zvýšil. Z toho dôvodu Mesto Hurbanovo 
navrhuje odkúpiť vyššie uvedený pozemok parcely registra „E“ č. 32/2 – zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 983 m2 , 2 zapísaného na LV č. 4186 do svojho výlučného 
vlastníctva. Taktiež uvedený pozemok je pre súčasných vlastníkov nevyužiteľný.          
Návrh na uznesenie – 1. verzia: 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
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v súlade s § 9, ods. 2, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení s 
odkúpením nehnuteľnosti, a to parcely registra „E“ č. 32/2 – zastavaná plocha a nádvorie o 
výmere 983 m2, vedenej na LV č. 4186 do výlučného vlastníctva Mesta Hurbanovo za 
požadovanú kúpnu cenu stanovenú predávajúcim vo výške 14,00 €/m2, t.j. kúpna cena 
celkom: 13.762,00 €. Poplatky spojené s prevodom nehnuteľností hradí Mesto Hurbanovo.  
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                 0                                                                             
                                                                                               proti             10                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
Tento návrh uznesenia poslancami MsZ nebol prijatý. 
 
Návrh na uznesenie – 2. verzia: 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
v súlade s § 9, ods. 2, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení s 
odkúpením nehnuteľnosti, a to parcely registra „E“ č. 32/2 – zastavaná plocha a nádvorie o 
výmere 983 m2, vedenej na LV č. 4186 do výlučného vlastníctva Mesta Hurbanovo za 
kúpnu cenu stanovenú v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta 
Hurbanovo vo výške 5,00 €/m2, t.j. kúpna cena celkom: 4.915,00 €. Poplatky spojené s 
prevodom nehnuteľností hradí Mesto Hurbanovo. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                 0                                                                             
                                                                                               proti             10                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
Tento návrh uznesenia poslancami MsZ nebol prijatý. 
 
Návrh na uznesenie – 3. verzia: 
Uznesenie  č. 308/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
v súlade s § 9, ods. 2, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení s 
odkúpením nehnuteľnosti, a to parcely registra „E“ č. 32/2 – zastavaná plocha a nádvorie o 
výmere 983 m2, vedenej na LV č. 4186 do výlučného vlastníctva Mesta Hurbanovo za 
kúpnu cenu, ktorá bude stanovená vyhotoveným znaleckým posudkom. Poplatky spojené s 
prevodom nehnuteľností hradí Mesto Hurbanovo. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
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12.2 Spätné vyplatenie nájomného za užívanie pozemku pod budovou jedálne ZŠ Á. 
Fesztyho s VJM 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
        Dňa 16.07.2020 Mesto Hurbanovo obdržalo žiadosť o spätné vyplatenie nájomného 
za užívanie pozemku. Jedná sa o pozemok v k. ú. Hurbanovo, na adrese Športová ulica č. 
7, parcela registra „E“ č. 32/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 983 m2, zapísaného 
na LV č. 4186, ktorého vlastníkmi sú: Ladislav Petrík, bytom Okružná cesta 2835/84, 945 
01 Komárno, Zoltán Petrík, bytom Meštianska 2725/5, 945 01 Komárno a Peter Petrík, 
bytom Hviezdna 2357/3, 945 01 Komárno.  
Uvedený pozemok sa nachádza pod stavbou – budova jedálne ZŠ Á. Fesztyho na ulici 
Športová 7, Hurbanovo. Spätné vyplatenie nájomného za užívanie vyššie uvedeného 
pozemku žiadatelia žiadajú za roky 2018 a 2019.  
Z dôvodu majetkového vysporiadania pozemkov podali vlastníci uvedeného pozemku aj 
návrh na odkúpenie pozemku do vlastníctva mesta Hurbanovo. Pre terajších vlastníkov je 
uvedený pozemok nevyužiteľný, pozemok je neprístupný, z časti je na ňom postavená 
budova. Majiteľ pozemku má v zmysle zákona nárok požadovať spätne vyplatenie 
nájomného za užívanie pozemku, v tomto prípade za roky 2018 a 2019 v plnej výške na 
ich bankové účty. Podľa Občianskeho zákonníka platí, že kto sa na úkor iného bezdôvodne 
obohatí, musí obohatenie vydať. Bezdôvodným obohatením je aj majetkový prospech 
získaný plnením bez právneho dôvodu. Existuje početná judikatúra týkajúca sa náhrady 
bezdôvodného obohatenia vzniknutého užívaním zastavaného pozemku na úkor vlastníka 
pozemku. Možno konštatovať, že užívateľ cudzej veci bez právneho dôvodu je povinný 
vydať bezdôvodné obohatenie peňažnou formou, rozsah ktorého plnenia je vyjadrený 
peňažnou čiastkou, ktorú by obvykle bolo nevyhnutné vynaložiť v danom mieste a čase za 
porovnateľné užívanie (prenajatie) veci. Obvyklé nájomné je nájomným tržným, určené 
predovšetkým znaleckým posudkom. V prípade bezdôvodného obohatenia vzniknutého z 
protiprávneho stavu nejde o jednorazové 2 právo, ale o právo, ktoré vzniká v súvislosti s 
protiprávnym stavom (okupácia pozemku). Na nárok na vzdanie sa bezdôvodného 
obohatenia sa vzťahuje všeobecná trojročná premlčacia lehota. Z uvedeného vyplýva, že 
vlastník pozemku sa môže úspešne domáhať obvyklého nájomného za tri roky spätne od 
momentu podania návrhu na súd. Ak by sa domáhal náhrady za dlhšie obdobie, vystavuje 
sa riziku, že bude jeho návrh v prevyšujúcej časti zamietnutý pre námietku premlčania. 
Výška nájomného sa určí v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta 
Hurbanovo nasledovne: - nájomné za výmeru 680 m2 (nezastavaná plocha) z uvedeného 
pozemku je vo výške 0,10 €/m2 /rok, t. j. spolu: 68,00 € ročne; - nájomné za výmeru 303 
m2 (zastavaná plocha pod budovou jedálne) z uvedeného pozemku je vo výške 1,00 €/m2 
/rok, t. j. spolu: 303,00 € ročne. Vyplatenie celkového nájomného za užívanie pozemku, 
parcely registra „E“ č. 32/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 983 m2 za roky 2018 
a 2019 predstavuje celkovú sumu: 742,00 €. 
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Uznesenie  č. 309/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
v súlade s § 451 Občianskeho zákonníka z titulu bezdôvodného obohatenia so spätným 
vyplatením nájomného za užívanie pozemku, parcely registra „E“ č. 32/2 – zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 983 m2 za kalendárne roky 2018 a 2019 v celkovej výške 
742,00 € pre súčasných vlastníkov pozemku:  
1.    Ladislav Petrík, bytom Okružná cesta 2835/84, 945 01 Komárno, podiel z pozemku   
       2/8;  
2.    Zoltán Petrík, bytom Meštianska 2725/5, 945 01 Komárno, podiel z pozemku 2/8;  
3.    Peter Petrík, bytom Hviezdna 2357/3, 945 01 Komárno, podiel z pozemku 1/2.  
Nájomné sa vyplatí vlastníkom pozemku prevodom na ich bankové účty, ktoré sú uvedené 
v žiadosti o spätné vyplatenie nájomného. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                 9                                                                             
Bc. Tomaščin                                                                                proti              1                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
 
12.3 Žiadosť o zriadenie vecného bremena, súhlas s umiestnením stavby a súhlas 
s odpredajom pozemku – Bevatron, s.r.o. 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
        Dňa 18.08.2020 obdržalo Mesto Hurbanovo žiadosť o súhlas vlastníka k umiestneniu 
stavby, predbežný súhlas k zriadeniu vecného bremena, predbežný súhlas k odpredaju 
časti pozemku pod transformačnú stanicu od spoločnosti Bevatron s.r.o., so sídlom G. 
Bethlena 50, 940 01 Nové Zámky, IČO 50 649 973, zastúpená Ing. Gabrielom 
Mészárosom – povereným pracovníkom spoločnosti. Spoločnosť Bevatron s.r.o. je 
poverená spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. v zastupovaní v konaniach vo 
veciach obsiahnutých vo vyššie uvedenej žiadosti. Stavebník, Západoslovenská 
distribučná, a.s., Bratislava v zastúpení spoločnosťou Bevatron s.r.o. Nové Zámky listom 
zo dňa 17.08.2020 požiadala o zaslanie záväzného stanoviska k umiestneniu stavby, k 
zriadeniu vecného bremena a k predbežnému súhlasu k odpredaju časti pozemku pod 
plánovanú kioskovú transformačnú stanicu v rámci stavby: „Hurbanovo Ľadová plocha, 
VNK, TS, NNK“ (VN zemné vedenie, NN zemné vedenie, transformačná stanica, 
demontáž el. zariadení). Navrhované podzemné VN, NN káble prechádzajú cez pozemky, 
ktoré sú vo vlastníctve Mesta Hurbanovo. v k. ú. Bohatá.  
Súpis pozemkov tvorí prílohu v projektovej dokumentácii č. 20042. Osadenie novej 
trafostanice je plánované na parcele registra „C“ č. 1137/8 – zastavané plochy a nádvoria v 
k. ú. Bohatá, LV č. 907. Potrebná výmera podľa situácie osadenia TS je cca 35,40 m2. 
Presný rozmer odkúpeného pozemku bude určený na základe vypracovaného 
geometrického plánu. 
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Uznesenie  č. 310/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í 
a) so zriadením vecných bremien v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.  
podľa projektovej dokumentácie č. 20042. 
 
Jedná sa o nasledovné nehnuteľnosti v k. ú. Hurbanovo: 
 

Katastrálne 
územie Parc. č. č. LV Výmera v m2 Druh pozemku 

     
Bohatá reg. „C“ č. 1446/11 907 34 zast. plochy a nádvoria 
Bohatá reg. „C“ č. 1446/12 907 1 233 ostatné plochy 
Bohatá     reg. „C“ č. 1419/2 907 478 zast. plochy a nádvoria 
Bohatá     reg. „C“ č. 1419/1 907 543 ostatné plochy 
Bohatá     reg. „C“ č. 1353 907 1 762 ostatné plochy 
Bohatá     reg. „C“ č. 1236 907 3 665 ostatné plochy 
Bohatá     reg. „C“ č. 48 907 9 771 ostatné plochy 
Bohatá     reg. „C“ č. 1199 907 5 619 ostatné plochy 
Bohatá     reg. „C“ č. 86/2 907 25 zast. plochy a nádvoria 
Bohatá     reg. „C“ č. 83/1 907 6 298 ostatné plochy 
Bohatá     reg. „C“ č. 1001 907 5 704 ostatné plochy 
Bohatá reg. „C“ č. 1137/11 907 1 094 zast. plochy a nádvoria 
Bohatá     reg. „C“ č. 1137/8 907 4 751 zast. plochy a nádvoria 
Bohatá     reg. „E“ č. 464/1 1632 738 ostatné plochy 
Bohatá     reg. „E“ č. 1268/1 1632 1 512 ostatné plochy 

 
b) s uzatvorením zmluvy o zriadení vecných bremien v prospech oprávneného 
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava k nehnuteľnostiam 
nachádzajúcim sa v k. ú. Bohatá v súlade s § 9, ods. 2, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení.  
V prípade súhlasu žiadateľ pripraví Zmluvu o zriadení vecných bremien. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í 
s umiestnením elektrických vedení na dotknutých pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve 
Mesta Hurbanovo. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
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Uznesenie  č. 311/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove   
s ú h l a s í 
a) s odpredajom pozemku, ktorý bude oddelený z parcely registra „C“ č. 1137/8 – 
zastavané plochy a nádvoria, a ktorého presná výmera bude určená geometrickým plánom 
za účelom osadenia novej trafostanice, v k. ú. Bohatá, LV č. 907. Potrebná výmera podľa 
situácie osadenia TS je cca 35,40 m2. Presný rozmer odkúpeného pozemku bude určený 
na základe vypracovaného geometrického plánu. 
b) s uzatvorením Zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy na pozemok, ktorý bude vytvorený 
geometrickým plánom. Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve vyhotoví žiadateľ. 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
12.4 Žiadosť o odkúpenie pozemku – Ing. Peter Slota 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
        Dňa 29.06.2020 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť od pána Ing. Petra Slotu, 
bytom Pivovarská 725/22, 947 03 Hurbanovo - Bohatá ohľadom odkúpenia pozemku vo 
vlastníctve Mesta Hurbanovo. Jedná sa o pozemok v k. ú. Bohatá, ulica Pivovarská, a to 
parcela registra „C“ č. 1485/19 – ostatné plochy o výmere 507 m2. Uvedený pozemok je 
evidovaný na LV č. 907 a je vo vlastníctve Mesta Hurbanovo.  
Dôvodová správa: Žiadaný pozemok priamo susedí s pozemkami parc. č. 1486 a 1487, 
ktorých vlastníkom je pán Slota od roku 1995. Tieto parcely sú ohradené jedným 
spoločným oplotením a tak tvoria jeden celok. Žiadanú parcelu č. 1485/19 dostal žiadateľ 
do užívania od vtedajšieho vlastníka pivovaru Zlatý Bažant ešte v roku 1982 a užíva ju 
doteraz. V tom čase slúžil žiadaný pozemok ako skladisko stavebného odpadu a boli na 
ňom zbytky sute zo stavieb. Za roky užívania tohto pozemku ho pán Slota zrekultivoval, 
zveľadil a staral sa oň podľa zásad dobrého hospodára. V súčasnosti je na žiadanom 
pozemku vysadený ovocný sad a vykonaná parková úprava pozemku. Pozemok je 
pravidelne kosený, trávnatý a udržiavaný zelený porast. Úžitkovú vodu používa pán Slota 
zo svojej studne, ktorá sa nachádza na jeho pozemku.  
Z vyššie uvedených dôvodov má žiadateľ v záujme pozemok parcely registra „C“ č. 
1485/19 – ostatné plochy o výmere 507 m2 odkúpiť do svojho výlučného vlastníctva. 
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 žiadateľa a 
žiadateľ tento pozemok dlhé roky užíva a stará sa oň, tieto pozemky nie sú pre Mesto 
Hurbanovo využiteľné pre iné účely. 
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Uznesenie  č. 312/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
konštatuje,  
že odpredaj pozemku v k. ú. Bohatá, ulica Pivovarská, parcely registra „C“ č. 1485/19 – 
ostatná plocha o výmere 507 m2 do výlučného vlastníctva Ing. Petra Slotu, bytom 
Pivovarská 725/22, 947 03 Hurbanovo - Bohatá, za kúpnu cenu stanovenú v zmysle Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo, prílohy č. 3, vo výške 9,00 
€/m2, je prípad hodný osobitného zreteľa.  
odôvodňuje prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne:  
 
Žiadaný pozemok priamo susedí s pozemkami, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa, žiadateľ 
tento pozemok zveľadil a stará sa oň viac ako 2 desaťročia, preto má žiadateľ v záujme 
vysporiadať majetkové vzťahy k pozemkom, ktoré sú priľahlé k jeho pozemkom, tieto 
pozemky sú pre Mesto Hurbanovo nevyužiteľné pre iné účely.  
schvaľuje  
zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo odpredať nehnuteľnosť v k. ú. Bohatá, a to parcelu 
registra „C“ č. 1485/19 – ostatná plocha o výmere 507 m2 do výlučného vlastníctva pána 
Ing. Petra Slotu, bytom Pivovarská 725/22, 947 03 Hurbanovo - Bohatá, za kúpnu cenu 
stanovenú v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo, 
prílohy č. 3, vo výške 9,00 €/m2, t. j. kúpna cena celkom 4 563,00 €. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
RNDr.Hamranová, PaedDr.,Mgr.Hajníková, JUDr.Rusňák Ševčík, Melich                za                                 6                                                                             
Bc.Tomaščin 
Schvarcz, Doležaj                                                                            proti              2                                   
Mgr.Tužinčin, Botoš                                                                         zdržal sa hlasovania   2 
 
12.5 Žiadosť o odkúpenie pozemku – Štefan a Ľubomíra Svetlošákoví 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
       Dňa 10.08.2020 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť manželov Štefana 
Svetlošáka a Ľubomíry Svetlošákovej, obaja bytom Holanovo 1994, 947 01 Hurbanovo 
ohľadom odpredaja pozemku vo vlastníctve Mesta Hurbanovo. Jedná sa o pozemok v k. ú. 
Hurbanovo, mestská časť Holanovo, parcela registra „C“ č. 3967/2 – orná pôda o výmere 
2014 m2 zapísaný na LV č. 2376. Žiadaný pozemok sa nachádza priamo za pozemkami, 
na ktorom je rodinný dom žiadateľov a taktiež za pozemkom – záhradou, ktorý je taktiež 
vo vlastníctve žiadateľov. Žiadatelia žiadajú odkúpiť vyššie uvedený pozemok z dôvodu, 
že pre iných žiadateľov je neprístupný zo súčasnej komunikácie 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 
hlasov všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. Podobné pozemky, ktoré hraničia s 
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pozemkom žiadateľa v tejto mestskej časti Mesto Hurbanovo už v minulosti odpredalo 
práve spôsobom osobitného zreteľa. Nakoľko žiadaný pozemok hraničí s pozemkami, 
ktoré sú vo vlastníctve manželov Svetlošákových, a tento pozemok nie je pre Mesto 
Hurbanovo využiteľný pre iné účely, nie je predpoklad, že by sa predal formou verejnej 
súťaže alebo dobrovoľnej dražby. 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
k o n š t a t u j e,  
že odpredaj pozemku v k. ú. Hurbanovo, parcela registra „C“ č. 3967/2 – orná pôda o 
výmere 2014 m2 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Štefana Svetlošáka a 
Ľubomíry Svetlošákovej, obaja bytom Holanovo 1994, 947 01 Hurbanovo za kúpnu cenu 
stanovenú v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo, 
prílohy č. 3, vo výške 5,00 €/m2 , je prípad hodný osobitného zreteľa  
o d ô v o d ň u j e  prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne:  
Žiadaný pozemok hraničí s pozemkami, ktoré sú vo vlastníctve manželov Svetlošákových, 
pozemok je neprístupný, a tento pozemok nie je pre Mesto Hurbanovo využiteľný pre iné 
účely, nie je predpoklad, že by sa predal formou verejnej súťaže alebo dobrovoľnej dražby 
s c h v a ľ u j e  
zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo odpredať nehnuteľnosť v k. ú. Hurbanovo, 
pozemok, parcelu registra „C“ č. 3967/2 – orná pôda o výmere 2014 m2 , zapísaný na LV 
č. 2376 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Štefana Svetlošáka a Ľubomíry 
Svetlošákovej, obaja bytom Holanovo 1994, 947 01 Hurbanovo za kúpnu cenu stanovenú 
v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo, prílohy č. 3, vo 
výške 5,00 €/m2 , t.j. kúpna cena celkom: 10 070,00 €. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
RNDr.Hamranová, PaedDr.,Mgr.Hajníková, JUDr.Rusňák Ševčík, Bc.Tomaščin       za                                 5                                                                             
                                                                                                          proti              0                                   
Mgr.Tužinčin, Botoš, Schvarcz, Doležaj, Melich                                           zdržal sa hlasovania   5 
Tento návrh uznesenia poslancami MsZ nebol prijatý. 

 
12.6 Žiadosť o odkúpenie pozemku – Miroslav a Janka Kobyľákoví 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
        Dňa 10.08.2020 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť manželov Miroslava 
Kobyľáka a Janky Kobyľákovej, obaja bytom Holanovo 1995, 947 01 Hurbanovo 
ohľadom odpredaja pozemku vo vlastníctve Mesta Hurbanovo. Jedná sa o pozemok v k. ú. 
Hurbanovo, mestská časť Holanovo, parcela registra „C“ č. 3967/1 – orná pôda o výmere 
2013 m2 zapísaný na LV č. 2376. Žiadaný pozemok sa nachádza priamo za pozemkami, 
na ktorom je rodinný dom žiadateľov a taktiež za pozemkom – záhradou, ktorý je taktiež 
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vo vlastníctve žiadateľov. Žiadatelia žiadajú odkúpiť vyššie uvedený pozemok z dôvodu, 
že pre iných žiadateľov je neprístupný zo súčasnej komunikácie 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. Podobné pozemky, ktoré hraničia s 
pozemkom žiadateľa v mestskej časti Holanovo, Mesto Hurbanovo už v minulosti 
odpredalo práve spôsobom osobitného zreteľa. Nakoľko žiadaný pozemok hraničí s 
pozemkami, ktoré sú vo vlastníctve manželov Kobyľákových, a tento pozemok nie je pre 
Mesto Hurbanovo využiteľný pre iné účely, nie je predpoklad, že by sa predal formou 
verejnej súťaže alebo dobrovoľnej dražby. 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
k o n š t a t u j e,  
že odpredaj pozemku v k. ú. Hurbanovo, parcela registra „C“ č. 3967/1 – orná pôda o 
výmere 2013 m2 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Miroslava Kobyľáka a 
Janku Kobyľákovú, obaja bytom Holanovo 1995, 947 01 Hurbanovo za kúpnu cenu 
stanovenú v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo, 
prílohy č. 3, vo výške 5,00 €/m2, je prípad hodný osobitného zreteľa 
o d ô v o d ň u j e prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne: Žiadaný pozemok hraničí s 
pozemkami, ktoré sú vo vlastníctve manželov Kobyľákových, pozemok je neprístupný, a 
tento pozemok nie je pre Mesto Hurbanovo využiteľný pre iné účely, nie je predpoklad, že 
by sa predal formou verejnej súťaže alebo dobrovoľnej dražby 
s c h v a ľ u j e zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo odpredať nehnuteľnosť v k. ú. 
Hurbanovo, pozemok, parcelu registra „C“ č. 3967/1 – orná pôda o výmere 2013 m2 , 
zapísaný na LV č. 2376 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Miroslava 
Kobyľáka a Janky Kobyľákovej, obaja bytom Holanovo 1995, 947 01 Hurbanovo za 
kúpnu cenu stanovenú v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta 
Hurbanovo, prílohy č. 3, vo výške 5,00 €/m2 , t. j. kúpna cena celkom: 10.065,00 €. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
RNDr.Hamranová, PaedDr.,Mgr.Hajníková, JUDr.Rusňák Ševčík, Bc.Tomaščin       za                                 5                                                                             
                                                                                                          proti              0                                   
Mgr.Tužinčin, Botoš, Schvarcz, Doležaj, Melich                                           zdržal sa hlasovania   5 
Tento návrh uznesenia poslancami MsZ nebol prijatý. 

 
12.7 Odpredaj pozemkov formou obchodnej verejnej súťaže – ul. Komárňanská 
Mgr. Závodský, primátor mesta konštatoval, že uvedený materiál stiahne z rokovania na 
žiadosť žiadateľa.  
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12.8 Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – OZ Egészség, fitnes és küzdősport 
centrum Fűr – Centrum zdravia, fitnes a bojové športy Rúbaň 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
        Dňa 28.08.2020 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť od Občianskeho združenia 
Egészség, fitnes és küzdősport centrum Fűr – Centrum zdravia, fitnes a bojové športy 
Rúbaň, so sídlom Rúbaň 138, 941 36 Rúbaň, IČO 50372785, zastúpené predsedom 
Mariánom Šámšonom, ohľadom prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa na 
adrese Záhradnícka 69, Hurbanovo (areál mestskej ľadovej plochy). Nebytové priestory o 
výmere 140,50 m2 sa nachádzajú v Budove šatní a sociálnych zariadení so súpisným 
číslom 2986, na parcele registra „C“ č. 1137/9 – zastavané plochy a nádvoria v k. ú. 
Bohatá. OZ Egészség, fitnes és küzdősport centrum Fűr – Centrum zdravia, fitnes a bojové 
športy Rúbaň by chcelo prenajímať vyššie uvedené nebytové priestory z dôvodu aktívnej 
športovej s tréningovej činnosti, ktorú vykonáva združenie už dlhé roky. Žiadané nebytové 
priestory sú pre takúto aktivitu plne vyhovujúce. Táto športová činnosť prispeje ku 
skvalitneniu trávenia voľného času mládeže a detí v Hurbanove, ako aj v širokom okolí. 
Vyššie uvedené nebytové priestory prenajímala Bratská Jednota Baptistov, cirkevný zbor 
Hurbanovo, ktorá v priestoroch zriadila nízko prahový DEPO klub pre deti a mládež. 
Tento nájomný vzťah bol ukončený dohodou zmluvných strán ku dňu 31.08.2020.  
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
k o n š t a t u j e ,  
že prenájom nebytových priestorov v Budove šatní a sociálnych zariadení so súpisným 
číslom 2986, na parcele registra „C“ č. 1137/9 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 
140,50 m2 , v k. ú. Bohatá, nachádzajúcich sa adrese Záhradnícka 69, Hurbanovo (areál 
mestskej ľadovej plochy) pre Občianske združenie Egészség, fitnes és küzdősport centrum 
Fűr – Centrum zdravia, fitnes a bojové športy Rúbaň, so sídlom Rúbaň 138, 941 36 Rúbaň, 
IČO 50372785 za symbolické nájomné 1,00 € ročne je prípad hodný osobitného zreteľa 
o d ô v o d ň u j e  
prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne: OZ Egészség, fitnes és küzdősport centrum 
Fűr – Centrum zdravia, fitnes a bojové športy Rúbaň prispeje k skvalitneniu života a 
trávenia voľného času detí a mládeže. Žiadateľ má v záujme naďalej pôsobiť v 
spoločensky prospešných aktivitách a pokračovať vo svojej dobrovoľnej činnosti. Táto 
športová činnosť by určite bola prospešnou ku skvalitneniu trávenia voľného času mládeže 
a detí v Hurbanove, ako aj v širokom okolí  
s c h v a ľ u j e  
zverejnenie svojho zámeru prenajať nebytové priestory nachádzajúcich sa na adrese 
Záhradnícka 69, Hurbanovo (areál mestskej ľadovej plochy) pre Občianske združenie 
Egészség, fitnes és küzdősport centrum Fűr – Centrum zdravia, fitnes a bojové športy 
Rúbaň, so sídlom Rúbaň 138, 941 36 Rúbaň, IČO 50372785. Nebytové priestory o výmere 
140,50 m2 sa nachádzajú v Budove šatní a sociálnych zariadení so súpisným číslom 2986, 
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na parcele registra „C“ č. 1137/9 – zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Bohatá. Cena 
prenájmu sa 3 stanovuje vo výške symbolického nájomného 1,00 € ročne na obdobie 5 
rokov 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. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
Bc.Tomaščin, JUDr.Rusňák, Botoš, Doležaj                                                               za                                 4                                                                             
Ševčík, Melich                                                                                         proti              2                                   
RNDr.Hamranová, PaedDr.,Mgr.Hajníková, Schvarcz, Mgr.Tužinčin                      zdržal sa hlasovania   4 
Tento návrh uznesenia poslancami MsZ nebol prijatý. 

 
Materiál o priznaní dotácie pre Občianske združenie Egészség, fitnes és küzdősport 
centrum Fűr – Centrum zdravia, fitnes a bojové športy Rúbaň bol stiahnutý na nasledujúce 
rokovanie mestského zastupiteľstva.  
 
12.9 Bytový poriadok v nájomných bytoch 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
        Návrh Domového poriadku upravujúci základné pravidlá a zásady správania v 
domoch a bytoch vo vlastníctve mesta Hurbanovo. 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. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.  
V zmysle § 2 ods. 16) zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov domovým poriadkom sa rozumie vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v 
dome schválený súbor pravidiel a zásad dodržiavania dobrých mravov pri výkone práv a 
povinností vlastníkov a nájomcov bytov a nebytových priestorov v dome, osôb, ktoré žijú 
s uvedenými osobami v spoločnej domácnosti, ako aj osôb, ktoré sa zdržiavajú v dome, pri 
užívaní spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a priľahlého 
pozemku. Zverejnenie schváleného domového poriadku, jeho kontrolu a dodržiavanie 
zabezpečí správca bytov.  
Na prijatie domového poriadku je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných 
poslancov podľa § 12, ods. (7) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 
Uznesenie  č. 313/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
Domový poriadok platný pre nájomné byty vo vlastníctve mesta Hurbanovo s účinnosťou 
od 14. 09. 2020. 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 9                                                                             
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                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania            0 
Počas hlasovania poslanec Doležaj nebol prítomný. 

 
K bodu 13 – D i s k u s i a 
        V rámci diskusie Bc. Tomaščin upozornil na odpredané pozemky za reštauráciou 
Twins, kam boli osadené dve unimo bunky za účelom poskytnutia ubytovania rómskym 
občanom. Prosil mesto, aby dohliadalo na predaj mestských pozemkov.  
- Pýtal sa na nevysporiadané pozemky pod budovou mestského úradu a pod ďalšími 
mestskými nehnuteľnosťami. 
- Ďalej upozornil na nebezpečenstvo neosvetlených prechodov pre chodcov, hlavne pri 
LIN – MARKETe na Novozámockej ulici.  
- Informoval sa, či prebehlo vysťahovanie dvoch rodín z mestského nájomného bytu zo 
Šáradskej ulice, ktoré sa podľa súdneho rozhodnutia malo uskutočniť do 31. 8. 2020. 
Poslanec Melich upozornil na osadenú unimo bunku vedľa rodinného domu v ul. Lipová. 
Prosil preveriť, nakoľko je obývaná rómskymi občanmi.  
- Pán poslanec, ako člen komisie verejného poriadku a dopravy pri MZ Hurbanovo 
navrhol vedľa bývalej budovy mestského úradu vytvoriť parkovacie miesta a preveriť 
možnosť zrealizovania ďalších parkovacích miest za budovou bývalých Komunálnych 
služieb Hurbanovo. 
- Tlmočil návrh komisie kultúry a historických pamiatok pri MZ Hurbanovo ohľadom 
vylepovania plagátov na verejných priestranstvách v meste. Navrhol vyhradenú 
plagátovaciu plochu prenajímať záujemcom a vypracovať Všeobecne záväzné nariadenie 
mesta. 
- Žiadal vytvoriť miesto a vyčleniť finančné prostriedky na odstránenie nepojazdných 
automobilov. 
 
K bodu 14 – 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 17. 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove. 

 
 

Mgr. Peter  Z á v o d s k ý 
primátor mesta 

 
Overovatelia:     RNDr. Mária  H a m r a n o v á                            

                            Jozef   D o l e ž a j 


