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Z á p i s n i c a 

 
z  18.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,  

ktoré sa konalo dňa 30. 9. 2020 
 

Rokovanie  18.  zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v  Hurbanove otvoril      
Mgr. Peter Závodský, primátor  mesta za účasti 9 poslancov (prezenčná listina je 
prílohou tejto zápisnice).  

 
Neprítomní, ospravedlnení: PaedDr., Mgr. Angelika Hajníková, 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, vedúca ekonomického oddelenia MsÚ 
 

Primátor mesta Mgr. Peter Závodský predložil návrh programu rokovania.  
1. Zahájenie, schválenie pracovných komisií a zapisovateľky 
2. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – Egészség, fitnes és küzdősport centrum   
    Fűr –  Centrum zdravia, fitnes a bojové športy Rúbaň 
3. Súhlas na zahájenie realizácie stavebných úprav – výmeny okien a dverí na  
    budove Zariadenia pre seniorov – Smaragd 
4. Návrh IV. zmeny rozpočtu mesta na rok 2020 
5. Príprava rozšírenia cintorína v Hurbanove – informatívna správa 
6. Záver 
 
Primátor mesta poprosil poslancov o hlasovanie Návrhu programu rokovania 18. 
zasadnutia mestského zastupiteľstva: 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
RNDr.Hamranová, Doležaj, Mgr.Pupák, JUDr.Rusňák, Ševčík, Bc.Tomaščin      za                                 6                                                                             
Melich, Schvarcz, Mgr.Tužinčin                                                           proti              3                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Mgr. Peter Závodský, primátor mesta predložil návrh na zloženie  pracovných  komisií 
a určil zapisovateľku a overovateľov zápisnice nasledovne: 
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Návrhová komisia:      Bc. Štefan  Tomaščin                                                                                       
                                                                        Mgr. Štefan Pupák 
                                                                        Mgr. Ľuboš Tužinčin 
 
Mandátová komisia:       RNDr. Mária Hamranová 
                  Ctibor Melich 
        Eduard Ševčík 
 
Zapisovateľka:                                     Silvia   Fejesová 
 
Overovatelia:       JUDr. Miroslav Rusňák                                                                                                         
                                                                         František Schvarcz 
 
Navrhnuté zloženie pracovných komisií bolo ôsmymi poslancami mestského 
zastupiteľstva schválené. Pán Melich v čase hlasovania nebol prítomný. 
 
K bodu 2 
Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – 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 18.09.2020 bola Mestu Hurbanovo doručená opätovne 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 
by určite bola prospešnou 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.  
Pre Bratskú Jednotu Baptistov – DEPO klub bola priznaná dotácia v zmysle Zmluvy č. 
DOT_079/2020 zo dňa 30.03.2020 na poskytnutie finančných prostriedkov z vlastných 
príjmov mesta na podporu kultúry, športu a ďalších spoločenských aktivít na území mesta 
Hurbanovo.  
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Na rok 2020 bola priznaná výška dotácie 1 150,00 €. Zákon č. 138/91 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení v § 9a, ods. 9, písm. c) pripúšťa prenajať majetok mesta bez verejnej 
súťaže alebo dobrovoľnej dražby v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých 
mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
zastupiteľstva.  
Na schválenie zámeru je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných.  
Mesto Hurbanovo navrhuje riešiť uvedený prípad v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) zákona 
č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení. 
 
Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania. 
JUDr. Rusňák sa informoval o vymeranej časti nebytového priestoru, či ostáva funkčná 
a neobmedzená pre ďalšie aktivity. Ďalej sa pýtal o výške poplatku pre športovca za 
športovú činnosť. 
Poslanec Melich žiadal materiál stiahnuť z rokovania z dôvodu, že na 17. zasadnutí 
mestského zastupiteľstva žiadosť o prenájom nebytových priestorov viacerými poslancami 
bola zamietnutá.  
Informoval sa, či je priestor toho času obsadený občianskym združením Egészség, fitnes 
és küzdősport centrum Fűr – Centrum zdravia, fitnes a bojové športy Rúbaň. 
Mgr. Závodský, primátor mesta konštatoval, že dňa 11. 9. 2020 bola prevádzkovanie 
priestorov občianskym združení pozastavená. 
Bc. Tomaščin je za podporu športu v našom meste a nestotožňuje sa s negatívnym 
prístupom niektorých poslancov ohľadom umožnenia prevádzky občianskemu združeniu. 
Poslanec Ševčík pripomenul neschválenú žiadosť o prenájom nebytového priestoru 
v suteréne budovy CVČ pre pána Pavla Zelenáka z Hurbanova.  
Mgr. Pupák je toho názoru, že aktívna športová a tréningová činnosť v Hurbanove si 
zaslúži podporu. 
Podľa poslanca Schvarcza nevyužívané nebytové priestory neboli ponúknuté na prenájom 
ďalším občianskym združeniam. 
Ing. Cserge, hlavný kontrolór mesta dodal, že mesto nemá povinnosť uvoľnené priestory 
ponúknuť.  
Poslanec Doležaj uviedol, že cirkevný zbor - Bratská Jednota Baptistov vypovedal 
zmluvu o prenájme nebytových priestorov ku dňu 31.8.2020. Na mesto neboli podané 
žiadosti ohľadom prenájmu.  
 
Mgr. Závodský, primátor mesta poprosil poslancov hlasovať o udelení slova predsedovi 
OZ, pánovi Mariánovi Šámšonovi, trénerovi klubu, aby sa vyjadril v rámci piatych minút.  
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                    za                                 7                                                                             
Mgr.Tužinčin                                                                                proti              1                                   
Melich                                                                                        zdržal sa hlasovania   1 
 
Otázky na pána Šámšona mali: JUDr. Rusňák, Schvarcz, Melich a RNDr. Hamranová.  
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Uznesenie  č. 314/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
konštatuje  
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, nachádzajúce 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 za nájomné vo výške 2,00 € mesačne a režijné náklady vo výške 69,00 € 
mesačne, t.j. spolu nájomné 71,00 € mesačne, je prípad hodný osobitného zreteľa.  
odôvodňuje  
prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne: OZ Egészség, fitnes és küzdősport centrum 
Fűr – Centrum zdravia, fitnes a bojové športy Rúbaň by prispelo 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. 
schvaľuje  
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, na parcele registra „C“ č. 1137/9 – zastavané plochy a nádvoria v k. ú. 
Bohatá. Cena prenájmu sa stanovuje vo výške 2,00 € mesačne a režijné náklady vo výške 
69,00 € mesačne, t.j. spolu nájomné 71,00 € mesačne, a to na obdobie 14 mesiacov, t.j. od 
01.11.2020 do 31.12.2021 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 9 poslancov hlasovalo: 
RNDr.Hamranová, Doležaj, Mgr.Pupák, JUDr.Rusňák, Bc.Tomaščin               za                                 5                                                                             
Melich, Schvarcz, Mgr.Tužinčin, Ševčík                                                  proti              4                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 3 
Súhlas na zahájenie realizácie stavebných úprav – výmeny okien a dverí na  
budove Zariadenia pre seniorov – Smaragd 
Materiál predkladal Ing. Šesták, vedúci oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ. Písomná 
správa tvorí prílohu zápisnice. 
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        Na 15. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove dňa 25.06.2020 bol 
primátorom mesta predložený materiál s názvom „Schválenie úveru na výmenu okien v 
ZPS Smaragd Hurbanovo“, v rámci ktorého bol prerokovaný zámer 145141Hurbanovo.  
Následne bolo prijaté uznesenie o zámere realizovať takúto rekonštrukciu s tým, že sa 
výška potrebných financií verejným obstarávaním podľa projektovej dokumentácie a v 
súlade so stavebným povolením. Mesto Hurbanovo v súlade s uznesením č. 268/2020 – 
MZ, zo dňa 25.06.2020 uskutočnilo podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní verejnú súťaž formou prieskumu trhu rozoslaním a zverejnením výzvy na 
prekladanie cenových ponúk dňa 27.08.2020. Vyhodnotenie verejnej súťaže s uchádzačmi, 
ktorí splnili všetky kritériá výzvy a poslali cenovú ponuku sa uskutočnilo dňa 10.09.2020. 
Jeho výsledkom bolo podpísanie zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom FRENSTER 
HAUS a. s. IČO: 36445550 so sídlom Hrobákova 1633/1, 851 02 Bratislava.  
Príslušná zmluva je zverejnená na webovej stránke mesta pod číslom DIEL_146/2020. 
Výsledná suma, ktorá vzišla z verejného obstarávania je 99 402 Eur s DPH. Po realizácii 
verejného obstarávania sa zistilo, že „výkaz výmer s rozpočtovanými položkami“ z 
realizačného projektu na výmenu okien a dverí na ZPS Smaragd Hurbanovo, ktorý podľa 
zákona o VO bol podkladom pre určenie PHZ a taktiež tvoril prílohu k výzve na cenovú 
ponuku, neobsahoval položky ochranné sieťky proti hmyzu a tieniace žalúzia na okná a 
dvere a z uvedeného dôvodu horeuvedená víťazná cenová ponuka neobsahuje sumu 
nákladov za tieto položky.  
Mesto Hurbanovo kvôli funkčnej úplnosti rekonštrukcie rozhodlo túto skutočnosť riešiť 
podpísaním Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo (DIEL_146/2020), obsahom ktorého je 
objednanie týchto chýbajúcich komponentov u víťazného uchádzača v súlade s §18 ods. 3, 
písm. a) zákona o VO.  
Sumy za dodanie potrebného množstva ochranných sieťok proti hmyzu a za tieniace 
interiérové žalúzie je podľa Dodatku č. 1 vo výške 11 790,38 Eur s DPH.  
Celková výsledná suma na realizáciu stavebných úprav – výmeny okien a dverí na budove 
Zariadenia pre seniorov – Smaragd je vo výške 111 192,38 Eur s DPH.         
 
Mgr. Pupák sa pýtal, či vie mesto odhadnúť úsporu finančných prostriedkov v budúcom 
roku po realizácii výmeny okien a dverí v ZPS Smaragd. 
Ing. Gogolová uviedla, že do odvolania núdzového stavu vyhlásenom v zariadeniach 
sociálnych služieb od 1.10.2020 sa rekonštrukčné práce nebudú vykonávať.  
JUDr. Rusňák sa informoval o realizácii prác z technického hľadiska. Ďalej sa pýtal 
dĺžku doby plánovaného prijatého úveru a o banke, ktorá mestu nezaslala ponuku. 
Poslanec Doležaj konštatoval stanovisko Komisie finančnej, správy majetku mesta 
a verejnej súťaže pri MsZ v Hurbanove o podpore realizácie stavebných úprav na budove 
Zariadenia pre seniorov Smaragd. 
 
Uznesenie  č. 315/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
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realizáciu stavebných úprav – výmeny okien a dverí na budove Zariadenia pre seniorov – 
Smaragd s výškou financovania 111 192,38  EUR s DPH.   
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 9                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 316/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
prijatie úveru vo výške 111 192,38  EUR na financovanie stavebných úprav – výmeny 
okien a dverí na budove Zariadenia pre seniorov – Smaragd. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 9                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 4 
Návrh IV. zmeny rozpočtu mesta na rok 2020 
Materiál predkladala Ing. Gogolová, hlavná účtovníčka ekon. oddelenia MsÚ. Písomná 
správa tvorí prílohu zápisnice. 
        Rozpočet mesta na rok 2020 bol schválený uznesením č. 198/2020-MZ, dňa 6. 2. 
2020 pri celkovej výške 7 246 423 €. Doteraz boli schválené tri zmeny rozpočtu 
uznesením č. 224/2020-MZ zo dňa 29. 4. 2020, uznesením č. 286/2020-MZ zo dňa 21. 7. 
2020 a uznesením č. 299/2020-MZ zo dňa 10. 9. 2020.  
Predložený návrh IV. zmeny rozpočtu obsahuje navýšenie príjmov o 111 193 € z 
úverových zdrojov a súčasne navýšenie výdavkov v rámci programu 13 – Sociálna oblasť, 
nakoľko uvedené úverové prostriedky majú byť použité na financovanie stavebných úprav 
na budove Zariadenia pre seniorov Smaragd - výmena okien a dverí.  
Po zapracovaní navrhovaných úprav celkový rozpočet zostane vyrovnaný, pri celkovej 
výške 8 479 658 €. 
 
Uznesenie  č. 317/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
IV. zmenu rozpočtu mesta na rok 2020 podľa predloženého návrhu. Celková výška 
rozpočtovaných príjmov aj výdavkov po zapracovaní navrhovaných úprav bude:  
8 479 658 €. 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 9                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
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K bodu 5 
Príprava rozšírenia cintorína v Hurbanove – informatívna správa 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
        Mesto Hurbanovo sa už niekoľko rokov snaží o zabezpečenie rozšírenia cintorína v 
Hurbanove. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Hurbanovo pre roky 2014 
- 2020 obsahuje rozšírenie a revitalizáciou mestských cintorínov ako aj so zriadením 
zvieracieho cintorína (bod 3.4.3 Rozšírenie a revitalizácia mestských cintorínov a 
zriadenie zvieracieho cintorína, Prioritná oblasť/oblasť Environmentálna - životné 
prostredie).  
K tomuto kroku je potrebné zapracovať do zmeny Územného plánu mesta Hurbanovo v 
záväznej časti rozšírenie cintorína v zmysle „výhľadu“ smerom na východ na ploche cca. 
1 70 00 m2 a následne vypracovať Projekt na rozšírenie Cintorína Hurbanovo a požiadať 
príslušný stavebný úrad o vydanie územného rozhodnutie na vybudovanie pohrebiska.  
K vydaniu územného rozhodnutia je základnou požiadavkou, aby mesto Hurbanovo bolo 
vlastníkom potrebných pozemkov alebo, aby malo platnú nájomnú zmluvu na tieto 
pozemky na celú dobu existencie pohrebiska. Pozemky sú momentálne vedené v 
extraviláne mesta ako „Orná pôda“ s výhľadom ako pozemky určené ako „plochy 
cintorínov“. K získaniu pozemkov sa môžeme dopracovať kúpou pozemkov, alebo ich 
častí pozemkov, výmenou pozemkov alebo časti pozemkov, prípadne vyvlastnením časti 
pozemkov pre vybudovanie pohrebiska. Kúpa pozemkov alebo časti pozemkov je 
najjednoduchšia cesta z hľadiska kupujúceho ako aj predávajúceho. Pri kúpe časti 
pozemkov je potrebné vypracovanie geometrického plánu. Výmena pozemkov alebo časti 
pozemkov vyžaduje už vypracovanie geometrického plánu a znaleckých posudkov na 
porovnanie hodnôt pozemkov alebo časti pozemkov. Vyvlastnenie časti pozemkov pre 
vybudovanie pohrebiska vyžaduje, aby platný Územný plán mesta Hurbanova bol už 
zmenený pre záujmovú lokalitu, aby bol vypracovaný geometrický plán a znalecký 
posudok pre takú cenu, ktorá už počíta s pozemkami ktoré sú určené ako „plochy 
cintorínov“.  
Vyvlastnenie dotknutých pozemkov rieši Zákon č. 50/1976 Zb. - Zákon o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v § 108 až § 116.  
Z hľadiska využiteľnosti, pozemok parc. č. 766/2 sa javí jedine ako problematický.  
Na potrebnú výmeru cca. 120 m2 by bolo nutné osloviť 17 vlastníkov, z ktorých 5 sú 
vedení ako neznámi. Z hľadiska vybudovania pohrebiska z hľadiska územného plánu stačí 
zisk ostatných pozemkov.  
 
Základné otázky technického charakteru k zápisu pozemkov na Správe katastra:  
• Prizlúčenie pozemkov k existujúcemu stavu „C“ – ostatná plocha c/a orná pôda,  
• Problematika drobenia (menej ako 2 000 m2 - nie je istota zapísania na LV mesta),  
• Určenie ceny pre ponuku na odkúpenie pozemkov v stave „E“ po vypracovaní 
geometrických plánov – súhlas vlastníka k zápisu – 15 vlastníkov,  
• Zmena Územného plánu mesta pre cintorín, nestačí stav – Výhľad.  
Ponuka a otázky od zástupcu vlastníkov z LV č. 3940 a 2776 (cca. 1,2 ha) v k. ú. 
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Hurbanovo ako to vyplývajú zo zápisnice napísanej dňa 22.09.2020:  
• Potrebujú vedieť ponuku zo strany mesta (cena za 1 m2 ) za pozemok ktorý vznikne z 
pozemkov (stav „E“) parc. č. 769/2 a 769/1 (oddelených geometrickým plánom) pre účely 
rozšírenia cintorína.  
• V prípade záujmu mesta Hurbanovo je možnosť odpredať pozemky (stav „E“) parc.č. 
769/2 a 769/1 aj v celosti, (výmera 1 88 71 m2 +1 88 67 m2 )  
• V prípade súhlasu zo strany mesta Hurbanovo je možnosť vymeniť pozemky (stav „E“) 
parc. č. 769/2 a 769/1 za pozemok (stav „C“) parc. č. 1760/1, (výmera 1 13 32 m 2 ) – 
pozemok územným plánom určeným na športovo-rekreačné využitie (lokalita na ul. 
Výskumnícka).  
Na lokalitu bola vypracovaná „Zastavovacia štúdia na rekreačno - športový areál“ a v roku 
2008 vydané územné rozhodnutie o umiestnený stavby „Rekreačno-športový areál, 
výstavba športového ihriska s umelým trávnikom“.  
• Navrhujú súdnym znalcom ohodnotiť pre prípadné porovnanie lokalitu okolo cintorína a 
lokalitu na ul. Výskumníckej.  
 
Návrh pre získanie pozemkov alebo časti pozemkov pre rozšírenie cintorína v Hurbanove: 
1. Podanie ponuky vlastníkom ako za pozemky vedené ako „orná pôda“ (za obvyklú 
cenu).  
2. Podanie ponuky vlastníkom ako za pozemky bez prístupu (5 EUR/m2 – podľa Zásad s 
hospodárením s majetkom mesta Hurbanovo).  
3. Podanie ponuky vlastníkom na výmenu pozemkov.  
4. Podanie ponuky vlastníkom za hodnotu určeným súdnym znalcom.  
5. Podať návrh na vyvlastnenie časti pozemkov slúžiacich na vybudovanie pohrebiska.  
K ďalšiemu postupu mesto navrhuje, aby Komisia finančná, správy majetku mesta a 
verejnej súťaže pri MsZ v Hurbanove posúdila predložený návrh pre získanie pozemkov 
alebo časti pozemkov pre rozšírenie cintorína v Hurbanove. 
 
V rámci diskusie sa vystúpil Bc. Tomaščin, Mgr. Pupák, JUDr. Rusňák, Mgr. Tužinčin, 
Doležaj a Melich. 
 
Uznesenie  č. 318/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
ž i a d a  
Komisiu finančnú, správy majetku mesta a verejnej súťaže pri MsZ v Hurbanove, aby 
posúdila predložený návrh pre získanie pozemkov, alebo časti pozemkov pre rozšírenie 
cintorína v Hurbanove.  
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 8                                                                             
Bc.Tomaščin                                                                                proti              1                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
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K bodu 6 – 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 18. 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove. 

 
 
 
 

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

 
 

 

Overovatelia:     JUDr. Miroslav  R u s ň á k                             

                            František  S c h v a r c z 


