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Z á p i s n i c a 

 
z  19.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,  

ktoré sa konalo dňa 22. 10. 2020 
 

Rokovanie  19.  zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v  Hurbanove otvoril      
Mgr. Peter Závodský, primátor  mesta za účasti 10 poslancov (prezenčná listina je 
prílohou tejto zápisnice).  

 
Neprítomný, ospravedlnený: Ctibor Melich 
 
Ďalší prítomní: RNDr. Mária Hamranová, zástupkyňa primátora mesta 

Ing. Koloman Cserge, hlavný kontrolór mesta 
Ing. Martina Kardhordó, vedúca ekonomického oddelenia MsÚ 
Ing. Edita Gogolová, hlavná účtovníčka ekonomického odd. MsÚ 
Ing. Zoltán Veres, referent správneho oddelenia MsÚ 
Ing. Gabriel Krivanek, referent oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ 
Jozef Provazník, poverený riadením MsP Hurbanovo 
 

Primátor mesta Mgr. Peter Závodský predložil návrh programu rokovania.  
1. Otvorenie, schválenie pracovných komisií a zapisovateľky 
2. Kontrola uznesení z predchádzajúcého zasadnutia mestského zastupiteľstva  
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia  o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi 
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia  o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady  
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia  o ochrannom pásme cintorínov  
6. Revitalizácia parku v Bohatej - schválenie financovania  
7. Návrh na zakúpenie pracovných strojov na úsek služieb 
8. Žiadosť na výmenu okien ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho s VJM 
9. Návrh na použitie návratnej finančnej výpomoci od štátu  
10. Návrh V. zmeny rozpočtu Mesta Hurbanovo na rok 2020 a organizácií v jeho 

zriaďovateľskej pôsobnosti  
11. Návrh na zloženie inventarizačných komisií 
12. Správa o výsledku kontroly hlavného kontrolóra mesta č. HK/5/2020  
13. Založenie mestského podniku – informatívna správa  
14. Návrh na schválenie náčelníka mestskej polície  
15. Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Hurbanovo – informatívna správa  
16. Požiarna zbrojnica - schválenie III. etapy obnovy budovy 

17.  Rôzne  
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17.1. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov miestnosti na OZ Egészség, fitnes és 

küzdősport centrum Fűr – Centrum zdravia , fitnes a bojové športy Rúbaň - II. 
kolo 

17.2. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Ing. Peter Slota  – II. kolo 
17.3. Návrh na kúpu pozemkov na ul. Árpáda Fesztyho a ul. Malá  
17.4. Návrh na odpredaj – nadstavba fekálnej cisterny    
17.5. Žiadosť na zmenu v nájomnej zmluve  - Eva Slatinová  
17.6. Žiadosť na zmenu v nájomnej zmluve – OZ PROSOCIA  
17.7. Návrh na prenájom pozemku mestu – ALTRAX s.r.o. 
17.8. Poslanecký návrh  poslanca Ševčíka - prehodnotenie Zásad hospodárenia 

a nakladania s majetkom mesta 
18.  Interpelácie 
19.  Diskusia 
20.  Záver   
                                                                  
Bc. Tomaščin informoval občanov mesta, že vzhľadom na schválené zmeny 
v Rokovacom poriadku Mestského zastupiteľstva v Hurbanove na 17. zasadnutí MZ, bod 
Interpelácia poslancov bude prerokovaný pred bodom Diskusia. 
Poslanec Doležaj predložil poslanecký návrh o zmene v programe rokovania 19. 
mestského zastupiteľstva nasledovne. Žiadal, aby bod Interpelácia bol z bodu 18 posunutý  
po bod 2 - Kontrola uznesení z predchádzajúcého zasadnutia mestského zastupiteľstva.  
 
Mgr. Závodský, primátor mesta poprosil poslancov o hlasovanie za pôvodný návrh 
programu rokovania: 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
RNDr.Hamranová                                                                 za                                 1                                                                    
Bc.Tomaščin, Ševčík, Doležaj, Mgr.Pupák, Mgr.Tužinčin                             proti                       5 
JUDr. Rusňák, Botoš, Schvarcz, PaedDr.,Mgr. Hajníková                                       zdržal sa hlasovania   4 
Pôvodný návrh programu 19. zasadnutia mestského zastupiteľstva nebol schválený. 
 
Hlasovanie za program rokovania s navrhnutou zmenou: 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
                                                                                        za                                 7                                                                             
RNDr.Hamranová, Botoš, Schvarcz                                                      proti              3                                    
                                                                                                     zdržal sa hlasovania   0 
 
Program rokovania 19. zasadnutia mestského zastupiteľstva  konaného dňa 22. 10. 2020 
bol poslancami mestského zastupiteľstva schválený s navrhnutou zmenou. 
 
Bc. Tomaščin žiadal pripraviť na budúce mestské zastupiteľstvo zmenu v Rokovacom 
poriadku MZ v Hurbanove, aby bod Interpelácia sa posunul na začiatok programu. 
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Poslanci mestského zastupiteľstva sa všeobecne zhodli o príprave zmeny v Rokovacom 
poriadku MZ. 
 
Mgr. Peter Závodský, primátor mesta predložil návrh na zloženie  pracovných  komisií 
a určil zapisovateľku a overovateľov zápisnice nasledovne: 
 
Návrhová komisia:      Bc. Štefan  Tomaščin                                                                                              
                                                                        Mgr. Štefan Pupák 
                                                                        RNDr. Mária Hamranová 
 
Mandátová komisia:       Marián Botoš 
                  Jozef  Doležaj 
        Mgr. Ľuboš Tužinčin  
 
Zapisovateľka:                                     Silvia   Fejesová 
 
Overovatelia:       JUDr. Miroslav Rusňák                                                                                                         
                                                                        PaedDr., Mgr. Angelika Hajníková 
 
Navrhnuté zloženie pracovných komisií bolo poslancami mestského zastupiteľstva 
schválené. 
 
K bodu 2 
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 
        Na 17. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, konaného dňa 10. 9. 2020 
boli prijaté uznesenia od čísla 293 do 313/2020 - MZ.  
Ukladaciu časť neobsahovalo ani  jedno uznesenie. 
 
        Na 18. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, konaného dňa 30. 9. 2020 
boli prijaté uznesenia od čísla 314 do 318/2020 - MZ. Ukladaciu časť malo uznesenie č. 
318/2020-MZ. 
V uznesení Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove žiadalo 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.  
Táto úloha bola splnená. 
 
K bodu 3 – Interpelácia 
        V rámci interpelácie sa Mgr. Pupák pýtal na stav oplotenia pozemku na ul. 
Komárňanskej. 
- Prosil mestskú políciu dohliadnuť počas vykurovacej sezóny na prípadné znečisťovanie 
ovzdušia. 
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- Upozornil na spor medzi susedmi na Podzáhradnej ulici vybudovaním oplotenia na 
spoločnej vodomernej šachte, keď jeden druhému zamedzil prístup k hlavnému uzáveru 
a hodinám mestskej vody. 
- Žiadal informovať o výberovom konaní na obsadenie funkcie prednostu Mestského 
úradu v Hurbanove. 
- Upriamil pozornosť na nevyužitú budovu oproti pohostinstvu ESO na ul. Slobody. 
- Pýtal sa na vypracovanie dokumentu parkovacej politiky v meste. 
- Žiadal informovať o priebehu rekonštrukcie budovy Zariadenia pre seniorov Smaragd 
v Hurbanove, o verejnej súťaži verejného osvetlenia v meste, o ľadovej ploche, o stave 
projektu rekonštrukcie zdravotného strediska a o možnosti ohradenia detského ihriska na 
sídlisku Stred.  
- Upozornil na tvoriace sa skupiny neprispôsobivých občanov pri WIFI hotspotoch 
v meste. 
- Zaujímal sa o úhradu neuhradených finančných prostriedkov projektu KIP medzi 
Základnou školou Árpáda Fesztyho s VJM Hurbanovo a Duna Green, s.r.o. Komárno. 
Mgr. Závodský, primátor mesta uviedol, že oplotenie pozemku na Komárňanskej ulici je 
v štádiu riešenia. 
- Znečisťovanie životného prostredia vykurovaní a dymom z komínov je ťažko 
dokazovateľné. 
- Spor medzi susedmi na Podzáhradnej ulici riešil Ing. Veres, referent správneho 
oddelenia. Prebehla dohoda sprístupnením otvoru v oplotení k vodovodnej šachte. 
- Vo výberovom konaní na obsadenie funkcie prednostu Mestského úradu v Hurbanove je 
vyhlásené II. kolo, nakoľko v I. kole žiadny uchádzač neprejavil záujem o VK. 
- Vypracovanie dokumentu parkovacej politiky v meste doteraz nebolo riešené, 
o prenájom budovy oproti pohostinstvu ESO nebol prejavený záujem. 
- Rekonštrukcia budovy ZPS Smaragd sa predĺži z dôvodu obmedzenia činnosti Úradom 
vlády SR – núdzový stav. 
- Projekty týkajúce sa verejného osvetlenia v meste, ľadovej plochy a zdravotného 
strediska sú vo fázach rokovania, vybavenia stavebných povolení, vyjadrení, aby sa mohlo 
pristúpiť k vypracovaniu žiadostí o dotácie. 
- Oplotenie detského ihriska Stred je plánované na rok 2021. 
- Verejnému zhromažďovaniu neprispôsobivých občanov pri WIFI hotspotoch nebola 
príčina, kvôli čomu zabrániť, projekt vybudovania je z dotácie, pričom je podmienka 
využívania prevádzky po dobu piatich rokov, nie je možnosť zamedziť vysielaniu signálu 
WIFI. 
PaedDr., Mgr. Hajníková poďakovala príslušníkom mestskej polície za upozorňovanie 
obyvateľov v nosení rúšok. 
- Prosila informovať o plošnom testovaní na Covid -19. 
- Žiadala pokosiť okolie kanála Ibolyás. 
Mgr. Závodský, primátor mesta pochvalu príslušníkov mestskej polície bral na vedomie 
s radosťou a poznamenal, že porušovanie v nosení rúška sa riešilo aj sankcionovaním. 
- Ohľadom plošného testovania mesto nemalo odsúhlasené definitívne riešenie 
príslušnými orgánmi, podmienky a situácia sa ešte stále mení.  
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- Ku koseniu okolo kanála Ibolyás sa Ing. Krivanek vyjadril, že bol oslovený Slovenský 
vodohospodársky podnik, ktorému drobnou výstavbou mostíkov, oplotení, atď. bol 
znemožnený prístup techniky. Je nutné najprv vyzvať dotknutých obyvateľov k ich 
odstráneniu, až potom sa môže pristúpiť k údržbe Ibolyása. 
Poslanec Ševčík tlmočil sťažnosť pána Paulíka z ul. Kostolnej, keďže počas prívalových 
dažďoch mu vteká do garáže voda. 
- Pýtal sa na neopravený chodník na Ul. športovej. 
Mgr. Závodský, primátor mesta uviedol, že sťažnosť pána Paulíka bola prešetrená, 
vymenil sa odtokový rošt, potrubie bolo prečistené. Jednoducho pri enormnej zrážkovej 
činnosti voda nestíha gravitačne odtiecť. 
- K rekonštrukcii chodníka pán primátor uviedol, že k oprave nebolo pristúpené kvôli 
zdĺhavému procesu schvaľovania financií. 
Bc. Tomaščin sa pýtal na pokračovanie opráv chodníkov v meste, navrhol aspoň 
odstránenie vypuklín odfrézovaním asfaltu.  
Mgr. Závodský, primátor mesta konštatoval, že keď bude odfrézovanie technicky možné, 
prisľúbil dočasné opravy chodníkov týmto spôsobom. 
Poslanec Botoš prosil o opakovanie deratizácie na sídlisku Stred. 
- Upozornil na poškodené lavičky a hojdačky detského ihriska sídliska Stred. 
- Pýtal sa, v akom štádiu je odstránenie bočných ostrovčekov na ul. Komárňanskej. 
- Upozornil na znečistené okolie pri pozemkoch bágroviska v Bohatej, konkrétne či bol 
pán Barta vyzvaný na odstránenie svojich vecí. 
- Prosil pána primátora, ako štatutára mesta vyzvať bývalé vedenie Mestského športového 
klubu v Hurbanove o odovzdanie účtovných dokumentov. 
- Upozornil na šírenie nepravdivých informácií o nasťahovaní rómskych občanov  
z východu do Hurbanova, ďalej na zarastenú dopravnú tabuľu na ul. Ordódyho.  
Mgr. Závodský, primátor mesta odpovedal, že deratizácia sa môže zopakovať podľa 
možnosti finančných prostriedkov. Prevedie sa aj oprava lavičiek a hojdačiek. 
- Pán Barta má uskladnené predmety na vlastnom pozemku, mesto nemá právomoc ho 
vyzvať k vyčisteniu vlastného pozemku. 
- Ohľadne zarastenej dopravnej tabule uviedol, že mesto osloví Regionálnu správu 
a údržbu ciest. 
- K odstráneniu bočných ostrovčekov z hlavnej cesty konštatoval, že po súhlasnom 
stanovisku sa už pristupuje k realizácií.  
- Účtovné doklady MŠK voči mestu boli odkontrolované. 
Bc. Tomaščin dodal, že on ako člen dozornej rady mal možnosť k nahliadnutiu 
vnútorného účtovníctva bývalého vedenia MŠK, bolo odkontrolované a nezistili sa žiadne 
nedostatky. 
Poslanec Doležaj žiadal informovať o výberovom konaní na odborného referenta 
ekonomického oddelenia mestského úradu. 
- Poďakoval neznámym občanom za odstránenie nepojazdného vozidla z krajnice vozovky 
vo Véku. 
Mgr. Závodský, primátor mesta konštatoval, že mesto čaká na schválenie pracovníčky 
ekonomického oddelenia MsÚ  Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v Bratislave. 
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K bodu 4 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia  o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi 
        Materiál predkladal Ing. Šesták, v zastúpení Ing. Krivanek, referent oddelenia 
regionálneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 
        Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi z 
dôvodu nových povinnosti vyplývajúcich z legislatívnych zmien určených v zákone o 
odpadoch. Zavedenie zberu kuchynského odpadu.  
Od 01.01.2020 Mesto Hurbanovo zavádza zber kuchynského odpadu. Táto povinnosť 
vyplýva zo zákona o odpadoch č. 79/2015 § 81 ods. 21. Podľa tohto zákona samosprávy 
nebudú môcť uplatňovať výnimku z povinnosti zabezpečiť triedenie bioodpadu, kde aspoň 
polovica domácností odpad kompostuje. V zmysle ustanovení zákona bude musieť 
kompostovať 100 % domácností. Od roku 2023 bude táto jediná výnimka, ktorá zostáva v 
platnosti z povinnosti zabezpečiť triedenie bioodpadu.  
Aby Mesto Hurbanovo splnilo svoju zákonnú povinnosť môže si vybrať z nasledovných 
možností:  
1. zaobstarať domáce kompostéry pre 100% obyvateľstva,  
2. zber kuchynského odpadu z domácností.  
Pre zavedenie zberu kuchynského odpadu z domácností existujú 3 alternatívy:  
Alternatíva A – zber „od dverí k dverám“. Celkový očakávaný ročný náklad: 156 345,80 
€. Na 1 obyvateľa: 156 345,8/7500 = 20,85 €.  
Alternatíva B – zber z 20 zberných miest. Celkový očakávaný ročný náklad: 18 280 €.  
Na 1 obyvateľa: 18 280/7500 = 2,43 €.  
Alternatíva C – Zber na centrálnom stanovisku (zberného dvor na úseku služieb). Celkový 
očakávaný ročný náklad: 1 086,80. Na 1 obyvateľa: 1086,8/7500 = 0,1449 €.  
Návrh nového VZN o nakladaní s komunálnym odpadom zavádza zber z 20 zberných 
miest. Na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností slúžia 
špeciálne zberné nádoby označené nálepkou. V zástavbe bytových domov sú nádoby 
umiestnené na určených stanoviskách kontajnerov. V zástavbe rodinných domov sú 
nádoby umiestnené na stanoviskách rozmiestnených podľa príslušných mestských častí a 
taktiež v areáli zberného dvora.  
Na účel zhromažďovania a prepravu kuchynského odpadu na stanovištia budú občanom 
poskytnuté špeciálne kompostovateľné vrecká, ktoré možno vhodiť do zbernej nádoby na 
kuchynský odpad z domácností. Pri bytových domoch sa uvažujeme s umiestnením 
kontajnerov v uzamknutých stanoviskách. V zástavbe rodinných domov uvažujeme s 
umiestnením kontajnerov v areáloch oslovených podnikov, resp. na miestach 
monitorovaných kamerovým systémom a na zbernom dvore (§18 ods. 8 návrhu VZN). 
Kompostovanie v domácom kompostéry. Ak občan kompostuje biologicky rozložiteľný 
odpad, je povinný v prípade vyzvania preukázať túto skutočnosť formou čestného 
prehlásenia.  
Občania, ktorí odovzdajú čestné prehlásenie o domácom kompostovaní na MsÚ 
Hurbanovo, majú nárok na jeden žetón na vývoz komunálnych odpadov zadarmo, v 
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priebehu jedného zdaňovacieho obdobia na každú osobu v domácnosti. 
K návrhu VZN neboli uplatnené žiadne pripomienky a námietky. 
 
Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania. 
 
Uznesenie č. 319/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
prijíma  
Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi bez pripomienok. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 5 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia  o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady  
Materiál predkladal Ing. Šesták, v zastúpení Ing. Krivanek, referent oddelenia 
regionálneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 
        VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s 
nasledovným skutočnostiam: Oproti roku 2020 mesto bude mať zvýšené náklady na zber a 
likvidáciu odpadu kvôli trom faktorom:  
- poplatok za skládkovanie odpadu (zo zákona) sa zvýši od 01.01.2021 z 13 €/t na 22€/t pri 
zachovaní predpokladanej úrovne separácie 32%  
- v auguste 2021 končí 10 ročná zmluva s FCC Slovensko s.r.o. pričom súčasne mesto 
platí 25,88 € s DPH za tonu. Predpokladaná cena sa po verejnej súťaži zvýši minimálne o 
20 – 30% (reálne toľko platia toho času už aj okolité obce a mestá).  
- Podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov sa od 01.01.2021 končí prechodné obdobie kedy samosprávy 
mali výnimku z povinnosti z likvidácie biologického rozložiteľného kuchynského odpadu. 
Z tohto dôvodu je nutné navýšiť jestvujúce poplatky za komunálne odpady. 
K návrhu VZN neboli uplatnené žiadne pripomienky a námietky. 
 
Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania. 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
prijíma  
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady bez pripomienok. 
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Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
RNDr.Hamranová, Bc.Tomaščin, Ševčík, Schvarcz, Doležaj                         za                                 5                                                                             
Mgr.Tužinčin, Botoš                                                                        proti              2                                   
PaedDr.,Mgr.Hajníková, JUDr.Rusňák, Mgr.Pupák                                    zdržal sa hlasovania   3 
Tento návrh na uznesenie poslancami MsZ nebol prijatý. 
 
K bodu 6 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia  o ochrannom pásme cintorínov  
Materiál predkladal Ing. Dobi, v zastúpení Ing. Veres referent správneho oddelenia MsÚ. 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 
        V zmysle platného a účinného znenia § 15 ods. 7 zákona č. 131/2010 Z. z. o 
pohrebníctve do 31.12.2019 platilo, že: „Ochranné pásmo pohrebiska je 50 m od hranice 
pozemku pohrebiska; v ochrannom pásme sa nesmú povoľovať a ani umiestňovať budovy 
okrem budov, ktoré poskytujú služby súvisiace s pohrebníctvom.” Zákonom č. 398/2019 
Z. z. došlo k zmene tohto znenia a od 01.01.2020 platí: “Obec môže všeobecne záväzným 
nariadením ustanoviť ochranné pásmo pohrebiska; obec vo všeobecne záväznom nariadení 
určí šírku ochranného pásma pohrebiska v rozsahu najviac 50 metrov od hranice pozemku 
pohrebiska, pravidlá umiestňovania a povoľovania budov a stavieb v ňom so zreteľom na 
pietny charakter pohrebiska a ustanoví činnosti, ktoré nie je možné v ochrannom pásme 
vykonávať počas pohrebu.” Podľa prechodných ustanovení zákona o pohrebníctve platí: 
“Ochranné pásmo pohrebiska podľa § 15 ods. 7 v znení účinnom do 31. decembra 2019 
zaniká najneskôr 31. marca 2020, ak si obec všeobecne záväzným nariadením neustanoví 
inú šírku ochranného pásma pohrebiska skôr.“ Touto novelizáciou zákonodarca reagoval 
na problematické uplatňovanie ochranného pásma pohrebiska (cintorína) v šírke 50 m v 
praxi, ktoré bolo stanovené priamo zákonom a nebolo možné ho meniť. Aplikácia presne 
ustanoveného ochranného pásma bola problematická najmä pri existujúcich pohrebiskách 
situovaných v obytných zónach, pretože nebolo možné v tomto pásme stavať budovy. 
Podľa dôvodovej správy, citujem: „Navrhuje sa vytvoriť obciam podmienky umožňujúce 
individuálne určenie šírky ochranného pásma s prihliadnutím na miestne zvyklosti a 
špecifické podmienky v obci, alebo s ohľadom na možné budúce rozšírenie pohrebiska, a 
to prostredníctvom možnosti vydať všeobecne záväzné nariadenie obce v nadväznosti na 
všeobecné kompetencie samosprávy vyplývajúce zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov. Súčasné ochranné pásmo v šírke 50 m zanikne. 
Účinnosť nového ustanovenia § 15 ods. 7 zákona sa odkladá o tri mesiace z dôvodu 
potreby vytvorenia časového priestoru pre obce na prijatie všeobecne záväzného 
nariadenia z dôvodu zachovania kontinuity ochranného pásma tam, kde si ich obce budú 
chcieť zachovať.“ Ak teda obec neurčí šírku ochranného pásma pohrebiska vo všeobecne 
záväznom nariadení (VZN) do 31.3.2020, ochranné pásmo v šírke 50 m od hranice 
pohrebiska v zmysle § 15 ods. 7 zákona o pohrebníctve účinného do 31.12.2019 zanikne. 
Obec je oprávnená prijať VZN aj neskôr, avšak v takom prípade sa vystavuje riziku, že od 
1.4.2020 môže dôjsť k stavebnej činnosti v blízkosti cintorína, pričom príslušný stavebný 
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úrad nebude mať možnosť takúto činnosť nepovoliť.  
Šírka ochranného pásma pohrebiska sa určuje pre každý cintorín osobitne vzhľadom k 
tomu, že každý cintorín je situovaný na inom mieste vyznačujúcom sa špecifickými 
podmienkami, ktoré môžu mať vplyv na šírku ochranného pásma, napr. ak obec v 
budúcnosti počíta s rozširovaním cintorína alebo naopak, ak obec daný cintorín už nebude 
rozširovať. 
K návrhu VZN neboli uplatnené žiadne pripomienky a námietky. 
 
Uznesenie  č. 320/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
prijíma  
Všeobecne záväzné nariadenie o ochrannom pásme pohrebísk na území mesta Hurbanovo  
bez pripomienok. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 7 
Revitalizácia parku v Bohatej - schválenie financovania  
Materiál predkladal Ing. Šesták, v zastúpení Ing. Krivanek, referent oddelenia 
regionálneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 
Rozsah revitalizácie :  
- obnova a rozšírenie verejného osvetlenia v parku,  
- obnova chodníkov v parku,  
- obnova mobiliáru v parku,  
Popis plánovaných vykonaných prác: Bude prevedená povrchová úprava existujúcich 
chodníkov v pôvodnom trasovaní i v pôvodnej šírke chodníkov vo forme mlatu.  
Chodník v súčasnosti pozostáva z drveného kameniva frakcie 0-8 mm ohraničené 
dláždenými kameňmi rozmerov 15/15/15 cm. Pri obnove uvažujeme s odstránením hornej 
časti kameniva hrúbky 10 cm, ktorá je znečistená a obsahuje humus, nahradením novej 
vrstvy. Obnova existujúcich chodníkov v parku bude prevedená v pôvodnom trasovaní a 
pôvodnej šírke, celkovej hrúbky 10 cm, makadamom fr. 4-8 mm, hrúbky 5 cm a fr. 16-32 
mm hrúbky 5 cm. Pozdĺž chodníka bude vykopaná ryha hĺbky 60 cm šírky 35 cm na 
uloženie elektrického kábla a osadenie nových stĺpov verejného osvetlenia, a zároveň 
demontáž starých stĺpov.  
Nainštaluje sa nové regulovateľné LED elektrické osvetlenie (viď. príloha). Vymenia sa 
staré smetné koše na nové vhodné estetické do prostredia parku. Pri vstupoch a určených 
miestach budú umiestnené smetné koše s možnosťou separácia odpadu. Lavičky sa 
obnovia v rámci využitia vlastných pracovných síl.  
Podľa priložených projektov v prílohe je predpokladaná hodnota zákazky pre tento projekt 
vo výške:  
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- povrchová úprava chodníkov a výkopové práce - 23.198,40 Eur s DPH  
- inštalácia elektrického osvetlenia - 23.065,63 Eur s DPH  
- nové smetné koše + rezerva - 2.400,00 Eur s DPH - rezerva - 1.335,97 Eur s DPH  
Celkom: 50.000 Eur s DPH.  
Tieto sumy v súčasnosti prechádzajú verejným obstarávaním a môžu ešte mierne klesnúť. 
Stavebné povolenie na revitalizáciu parku bude právoplatné predpokladáme okolo 4 – 5 
novembra. Do tej doby bude realizované a vyhodnotené aj verejné obstarávanie. Tento 
projekt Mesto plánuje v prípade schválenia Mestským zastupiteľstvom realizovať do 
31.12.2020 s možnosťou financovania z bezúročnej návratnej finančnej výpomoci na 
kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020.  
V prípade ak kvôli nepredvídateľným podmienkam alebo prekážkam tento projekt sa 
nestihne realizovať do konca roku 2020 žiadame MZ v Hurbanove o uvoľnenia finančných 
prostriedkov z rezervného fondu. 
 
Uznesenie  č. 321/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
a/ s financovaním projektu – Revitalizácia parku v Bohatej do výšky 50 000 Eur s DPH 
s možnosťou financovania z bezúročnej návratnej finančnej výpomoci na kompenzáciu 
výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 
b/ v prípade nedokončenia realizácie projektu Revitalizácia parku v Bohatej do 31.12.2020 
s financovaním do výšky 50 000 Eur s DPH z prostriedkov rezervného fondu. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
RNDr.Hamranová, Bc.Tomaščin, Mgr.Tužinčin, Schvarcz, Doležaj                          za                                 8                                                                             
PaedDr.,Mgr.Hajníková, JUDr.Rusňák, Mgr.Pupák 
Ševčík                                                                                              proti              1                                   
Botoš                                                                                                             zdržal sa hlasovania   1 
 
K bodu 8 
Návrh na zakúpenie pracovných strojov na úsek služieb 
Materiál predkladal Ing. Šesták, v zastúpení Ing. Krivanek, referent oddelenia 
regionálneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 
        Mesto Hurbanovo dlhodobo zabezpečuje úpravu a starostlivosť o zeleň na území 
mesta prostredníctvom úseku služieb pri Mestskom úrade. Takisto zabezpečuje aj zimnú 
údržbu ciest a chodníkov prostredníctvom pracovníkov a techniky úseku služieb. Obidva 
tieto povinnosti vyplývajú z platnej legislatívy. Kvôli týmto skutočnostiam potrebuje 
Mesto Hurbanovo na svojom úseku služieb obnovovať aj dopĺňať potrebné technické 
prostriedky a vybavenie na zabezpečenie výkonu svojich činností.  
Mesto Hurbanovo nemalo rozpočtované financie na nákup tejto techniky v roku 2020. 
Celková situácia počas roka pre všeobecne známe okolnosti ani tomu nedávala veľkú 
šancu, preto nutnosť nákupu sa odkladalo na ďalší rok.  
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Počas septembra však štát pre mestá a obce umožnilo čerpať financie z bezúročnej 
návratnej finančnej výpomoci na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v 
roku 2020, a preto po overení možnosti nákupu techniky na spomínané účely z týchto 
prostriedkov Vás Mesto žiada o schválenie nákupu nasledovnej techniky:  
Údržba zelene - Traktorová kosačka ETESIA H 124 HVHP Buffalo. Mesto Hurbanovo 
dlhodobo používa profesionálne traktorové kosačky od francúzskeho výrobcu značky 
ETHESIA. Tieto stroje sú špičkovej svetovej kvality a osvedčili sa dlhoročným 
používaním aj v našom meste. Momentálne vlastníme: Ethesia 124 zakúpená v roku 2013 
– s hydraulickým vyprázdňovaním do výšky Ethesia 100 zakúpená v roku 2006 – bez 
hydraulického vyprázdňovania do výšky (potreba výmeny) Ďalšia Ethesia zakúpená v 
roku 1997 – po rokoch služby v roku 2014 prevedená na futbalový štadión MŠK 
Hurbanovo kde po riadnej údržbe slúži dodnes na údržbu štadióna. 
Zimná údržba - Elektrický posýpač soli POLARO 110 V našich podmienkach by sme ho 
používali ako nadstavbu na univerzálny nakladač KRAMER 350, ktorú vlastníme. 
KRAMER 350 s rozmerom a váhou je vhodný na údržbu 80 % chodníkov na území mesta. 
Funkčnosť celého systému Mesto preverovalo u starostov obcí, ktorí takýto systém 
využívajú, a dostali sme pozitívne ohlasy na túto techniku.         
 
Pripomienku k hodnote navrhnutej traktorovej kosačky ETESIA H 124 HVHP Buffalo 
mal poslanec Ševčík a Mgr. Tužinčin.  
PaedDr., Mgr. Hajníková prosila, aby mesto porozmýšľalo o kúpe stroja na zber 
opadaného lístia.  
Po diskusii Mgr. Pupák predložil poslanecký návrh o zmene uznesení. 
Mgr. Závodský, primátor mesta poprosil poslancov o hlasovanie za pôvodný návrh 
uznesenia. 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s kúpou traktorovej kosačky ETESIA H 124 HVHP Buffalo v hodnote do 21.200 EUR s 
DPH  
súhlasí  
s kúpou elektrického posýpača soli POLARO 110 v hodnote do 6.100 EUR s DPH. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
Bc.Tomaščin                                                                                                                za                                 1                                                                             
PaedDr.,Mgr.Hajníková, JUDr.Rusňák, Ševčík, Botoš, Mgr.Tužinčin                       proti              5                                   
RNDr.Hamranová, Mgr.Pupák, Schvarcz, Doležaj                                                    zdržal sa hlasovania   4 
Tento návrh na uznesenie poslancami MsZ nebol prijatý. 
 
Poslanecký návrh Mgr. Pupáka: 
Uznesenie  č. 322/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 



 
Zápisnica z 19. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 

konaného dňa 22. 10. 2020 
- 12 - 

 
súhlasí  
s nákupom technického vybavenia pre Úsek služieb oddelenia Regionálneho rozvoja 
Mestského úradu Hurbanovo v hodnote do 27 300 € s DPH. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 9 
Žiadosť na výmenu okien ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho s VJM 
Materiál predkladal Mgr. Závodský, primátor mesta. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Dňa 14.10.2020 bola doručená žiadosť riaditeľa ZŠsMŠ Á.Fesztyho, Športová ul. 
Hurbanovo o schválenie financovania čiastočnej výmeny okien na objektoch základnej a 
materskej školy. Zámer pána riaditeľ je realizovať výmenu okien, ktoré si vyžadujú 
výmenu z dôvodu zlého technického stavu a netesnosti a to ako na základnej škole, 
materskej škole, telocvični, tak aj v ŠKD.  
Predpokladané náklady na výmenu okien v havarijnom stave sú vo výške 13 000 €. Na 
základe žiadosti a vyššie uvedených skutočností navrhujeme schváliť finančné prostriedky 
vo výške 13 000 € na realizáciu výmeny okien, ktoré budú financované z bezúročnej 
návratnej finančnej výpomoci na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v 
roku 2020 od štátu.  
V prípade, že sa realizácia a konečné vyúčtovanie neuskutoční v termíne do 31.12.2020 
nebude možné využiť finančné prostriedky od štátu, nakoľko je daná podmienka realizácie 
a vyfinancovania v termíne do 31.12.2020. V takom prípade bude potrebné predmetnú 
realizáciu výmeny okien financovať z iného zdroja a to z rezervného fondu mesta. 
 
Uznesenie  č. 323/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
realizáciu výmeny okien na ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho s VJM, Športová ul., Hurbanovo 
a financovanie z bezúročnej návratnej finančnej výpomoci na kompenzáciu výpadku dane 
z príjmov fyzických osôb v roku 2020 vo výške 13 000 €,   
súhlasí  
s financovaním realizácie výmeny okien na ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho s VJM, Športová 
ul., Hurbanovo vo výške 13 000 € z rezervného fondu mesta v prípade, ak sa realizácia 
a vyúčtovanie výmeny okien neuskutoční v termíne do 31.12.2020.  
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
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K bodu 10 
Návrh na použitie návratnej finančnej výpomoci od štátu  
Materiál predkladala Ing. Kardhordó, vedúca ekonomického oddelenia MsÚ. Písomná 
správa tvorí prílohu zápisnice. 
        Na 18. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove dňa 10.09.2020 bolo prijaté 
uznesenie o prijatí bezúročnej návratnej finančnej výpomoci na kompenzáciu výpadku 
dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 vo výške 162 079 EUR.  
Táto návratná finančná výpomoc môže byť použitá na kompenzáciu už vynaložených 
prostriedkov, respektíve na aktivity dokončené do konca roka 2020. Mesto Hurbanovo 
predkladá návrh použitia návratnej finančnej výpomoci na financovanie nasledovných 
činností:  
a) činnosti, ktoré boli realizované v priebehu roka 2020 financované z rezervného fondu: 
1. Oprava strechy na kultúrnom dome v hodnote 49 442 EUR,  
2. Podbitie strechy a inštalácia bleskozvodu na Základnej škole s materskou školou 
Árpáda Fesztyho s VJM v hodnote 13 330 EUR.  
Hodnota činností financovaných z rezervného fondu je 62 772 EUR  
b) činnosti realizované v roku 2020 financované z rozpočtu mesta:  
1. Údržba cestnej komunikácie (bežné vysprávky) v hodnote 10 000 EUR  
c) činnosti, ktoré budú zrealizované do konca roka 2020 financované priamo z návratnej 
finančnej výpomoci:  
1. Revitalizácia parku v Bohatej v hodnote 50 000 EUR,  
2. Nákup technického vybavenia pre Úsek služieb oddelenia Regionálneho rozvoja 
Mestského úradu Hurbanovo v hodnote do 27 300 € s DPH. 
3. Výmena okien na Základnej škole s materskou školou Árpáda Fesztyho s VJM v 
hodnote 13 000 EUR Hodnota činností financovaných priamo z finančnej návratnej 
výpomoci je 90 300 EUR.  
V prípade nevyčerpania celej sumy uvedenej v bode c) sa zostatok financií použije na 
úhradu výdavkov súvisiacich s budovaním stojísk na odpady na sídliskách.         
 
Uznesenie  č. 324/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
použitie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci na kompenzáciu výpadku dane 
z príjmov fyzických osôb v roku 2020 podľa predloženého návrhu.  
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                 9                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
JUDr.Rusňák                                                                               zdržal sa hlasovania   1 
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K bodu 11 
Návrh V. zmeny rozpočtu Mesta Hurbanovo na rok 2020 a organizácií v jeho 
zriaďovateľskej pôsobnosti  
Materiál predkladala Ing. Gogolová, hlavná účtovníčka 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 štyri zmeny rozpočtu, a to 
uznesením č. 224/2020- MZ zo dňa 29. 4. 2020, uznesením č. 286/2020-MZ zo dňa 21. 7. 
2020, uznesením č. 299/2020-MZ zo dňa 10. 9. 2020 a uznesením č. 317/2020-MZ zo dňa 
30. 9. 2020. Predložený návrh V. zmeny rozpočtu je rozdelený na 2 časti. V prvej časti sú 
navrhnuté zmeny, ktoré sa majú realizovať z vlastných zdrojov mesta a v druhej časti je 
zapracovaný návrh na použitie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci na kompenzáciu 
výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020, ktorej prijatie bolo odsúhlasené 
uznesením č. 304/2020-MZ dňa 10. 9. 2020. Návrh zmeny rozpočtu uvedený v časti A 
obsahuje celkové navýšenie príjmov o 15 665 € v oblasti príjmov z podielových dani, 
príjmov z pokút a vlastných príjmov materskej školy. Vo výdavkovej časti sa navrhuje 
navýšenie výdavkov na zabezpečenie ochrany proti šíreniu vírusu COVID 19, presun 
financií v rámci podprogramu týkajúceho sa podnikateľskej činnosti, úprava rozpočtu 
materskej školy, ako aj úprava rozpočtu v rámci mestskej polície, kde výdavky na bežné 
transfery majú byť použité na výplatu odstupného, nakoľko na zasadnutí MZ dňa 10. 9. 
2020 bolo odsúhlasené zníženie počtu mestských policajtov na 8 s termínom od 1. 10. 
2020. V rámci predloženého návrhu rozpočtu mestskej polície je zapracovaný jednak 
presun financií zo mzdovej a odvodovej oblasti na bežné transfery, ako aj navýšenie 
rozpočtovaných výdavkov, ktoré však nepresiahne hodnotu zníženia rozpočtu v mzdovej a 
odvodovej oblasti zapracovanej v III. zmene rozpočtu (zníženie bolo vo výške 2 700 €). 
Návrh zmeny rozpočtu uvedený v časti B je zameraný na použitie štátnej návratnej 
finančnej výpomoci v súlade s návrhom predloženým na zasadnutie MZ (prejednávaným v 
predchádzajúcom bode rokovania). Financie, ktoré sa uvoľnia prefinancovaním výdavkov 
v oblasti údržby miestnych komunikácií sa navrhuje použiť v oblasti odpadového 
hospodárstva na drvenie drobného stavebného odpadu. Po zapracovaní navrhovaných 
úprav celkový rozpočet zostane vyrovnaný, pri celkovej výške 8 595 623 €.          
 
 
Uznesenie  č. 325/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
V. zmenu rozpočtu mesta na rok 2020 časť A podľa predloženého návrhu.  
Celková výška rozpočtovaných príjmov aj výdavkov po zapracovaní navrhovaných úprav 
bude: 8 495 323 €.   
schvaľuje  
V. zmenu rozpočtu mesta na rok 2020 časť B podľa predloženého návrhu.  
Celková výška rozpočtovaných príjmov aj výdavkov po zapracovaní navrhovaných úprav 
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bude: 8 595 623 €.  
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
- Návrh II. zmeny rozpočtu Materskej školy, Nový diel 50, Hurbanovo 
Materiál predkladala Ing. Gogolová, hlavná účtovníčka MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
        II. zmena rozpočtu Materskej školy Hurbanovo sa dotýka doplnenia rozpočtu o 
získané príjmy z prostriedkov ÚPSVaR, ich prerozdelenie aj do čerpania výdavkov. 
Príjmová časť rozpočtu :  
1. Položka „Získaná dotácia ÚPSVaR“ bola navýšená o sumu 8.365,- € a táto suma 
predstavuje časť získanej dotácie od ÚPSVaR v rámci projektu „Podpora udržania 
zamestnanosti v materských školách“.  
Výdavková časť rozpočtu:  
1. Výdavková časť rozpočtu sa navyšuje o sumu mzdových a odvodových prostriedkov na 
pedagogického asistenta, ktorý bude od mesiaca november mať v MŠ na starosti dieťa so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.  
2. Vo výdavkovej časti rozpočtu sú zahrnuté aj prostriedky, ktoré budú použité na výmenu 
otvorových konštrukcií (5 okien) v kuchyni ŠJ a obnovu sociálnych zariadení v MŠ. 
 
Uznesenie  č. 326/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
II. 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 
 
 
- Návrh III. zmeny rozpočtu Základnej školy s materskou školou ÁF s VJM, 
Športová 7, Hurbanovo 
Materiál predkladala Ing. Gogolová, hlavná účtovníčka MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
        V rámci predloženého návrhu III. zmeny rozpočtu na rok 2020 sú zapracované 
nasledovné úpravy v rozpočte ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho s VJM: Rozpočet ZŠ je zvýšený 
o dotáciu z rozpočtu mesta na výmenu okien vo výške 13 000 €.  
Okná sú v zlom technickom stave, nedajú sa otvárať, sú nebezpečné a z tohto dôvodu je 
ich potrebné vymeniť. Ide konkrétne o výmenu okien na pavilóne B v ŠKD a v MŠ, na 
pavilóne A v odbornej učebni chemickej a v objekte telocvične.  
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Číselné vyjadrenie navrhovanej zmeny je uvedené v tabuľkovej časti III. zmeny rozpočtu. 
Uznesenie  č. 327/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
III. 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 
 
K bodu 12 
Návrh na zloženie inventarizačných komisií 
Materiál predkladala Ing. Kardhordó, vedúca ekonomického oddelenia MsÚ. Písomná 
správa tvorí prílohu zápisnice. 
        V súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a 
Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo, dielčie inventarizačné 
komisie spracujú návrhy na vyradenie majetku mesta, vykonajú riadnu ročnú 
inventarizáciu majetku na jednotlivých pracoviskách k 31. 12. 2020 a odovzdajú ústrednej 
inventarizačnej komisii najneskôr do 15. 1. 2021 inventúrne súpisy spracované v súlade s 
§ 30 zákona o účtovníctve, podpísané členmi inventarizačnej komisie. 
 
Uznesenie  č. 328/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
1.   ústrednú inventarizačnú komisiu,  
2.   dielčie inventarizačné komisie v súlade s predloženým návrhom.  
ukladá  
1. Dielčim inventarizačným komisiám:  
a) spracovať návrhy na vyradenie majetku mesta a odovzdať ich najneskôr do 09. 11.2020 
ústrednej inventarizačnej komisii,  
b) vykonať riadnu ročnú inventarizáciu majetku k 31. 12. 2020 v súlade so zákonom o 
účtovníctve a spracované materiály odovzdať ústrednej inventarizačnej komisii do 15. 1. 
2021;  
2. Ústrednej inventarizačnej komisii:  Predložiť mestskému zastupiteľstvu správu o ročnej 
inventarizácii vykonanej k 31. 12. 2020 v rámci záverečného účtu mesta. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 



 
Zápisnica z 19. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 

konaného dňa 22. 10. 2020 
- 17 - 

 
 
K bodu 13 
Správa o výsledku kontroly HK/5/2020 
Materiál predkladal Ing. Cserge, hlavný kontrolór mesta. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Podľa § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien 
a doplnkov, Ing. Cserge predkladá mestskému zastupiteľstvu správu z výsledku kontroly 
HK/5/2020.  
Na základe Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo na I. polrok 
2020, vykonal v termíne od 24.08. do 25. 09. 2020 kontrolu v povinnej osobe MÚ 
Hurbanovo, Komárňanská č. 91, 947 01 Hurbanovo.  
Cieľom kontroly bolo posúdenie súladu a postupu inventarizácie pokladnice s 
ustanoveniami zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. 
Výsledok kontroly: Na základe vykonaného overovania neboli zistené žiadne nedostatky. 
Kontrolovaný subjekt potvrdzuje vrátenie dokladov a písomností poskytnutých na výkon 
kontroly. Správa o výsledku kontroly doručená povinnej osobe dňa 25. 09. 2020.  
V zmysle ustanovení §22 ods. 6 zákona o finančnej kontrole sa kontrola končí dňom 
zaslania /doručenia/ správy povinnej osobe. 
 
Uznesenie  č. 329/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
Správu o výsledku kontroly mestskému zastupiteľstvu HK/5/2020.  
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 14 
Založenie mestského podniku – informatívna správa  
Materiál predkladala Ing. Kardhordó, vedúca ekonomického oddelenia. Písomná správa 
tvorí prílohu zápisnice. 
        Cieľom informatívnej správy je zhodnotiť možnosti založenia a vedenia právnickej 
osoby so 100% majetkovou účasťou Mesta Hurbanovo. Informatívna správa vychádza z 
údajov uvedených v právnej a finančnej analýze vypracovanej k tejto problematike, ktoré 
tvoria prílohu tohto materiálu. Právna analýza je venovaná problematike zakladania a 
vedenia právnickej osoby so 100% majetkovou účasťou Mesta Hurbanovo so zameraním 
na jednotlivé možné právne formy právnickej osoby vhodné na plnenie niektorých úloh 
mesta (komunálne služby), spôsob a náklady ich zakladania, predmet činnosti na základe 
požiadaviek zadávateľa, spôsob kontroly zo strany mesta, resp. iné zistenia, a to s dôrazom 
na špecifiká mesta ako samosprávnej jednotky.  
Záverom právnej analýzy je, že dve najvhodnejšie právne formy pre účely zadávateľa sú 
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spoločnosť s ručením obmedzeným a príspevková organizácia. Finančná analýza vychádza 
zo záverov právnej analýzy a vyhodnocuje finančný dopad založenia a vedenia 
príspevkovej organizácie a spoločnosti s ručením obmedzeným. Novozaložená právnická 
osoba by mala prebrať všetky činnosti realizované na úseku služieb a tiež podnikateľskú 
činnosť Mesta Hurbanovo.  
V rámci hlavnej činnosti ide o nakladanie s komunálnym odpadom, separáciu, 
prevádzkovanie zberného dvora, kompostárne, údržbu verejnej zelene a miestnych 
komunikácií, ako aj zabezpečenie všetkých ostatných činností, ktoré momentálne 
vykonáva úsek služieb. V rámci finančnej analýzy je uvedený a popísaný prehľad 
výdavkov a príjmov jednotlivých činností úseku služieb za posledné tri roky. V časti 
zameranej na príspevkovú organizáciu je uvedené aj vysvetlenie vzťahu medzi hlavnou a 
podnikateľskou činnosťou príspevkovej organizácie z hľadiska DPH. Založením 
príspevkovej organizácie by výdavky mesta vzrástli minimálne o 43 000,- EUR ročne. 
Táto hodnota pozostáva hlavne zo mzdových výdavkov, výdavkov na informačno-
komunikačné technológie a programové vybavenie. Finančná analýza v časti zameranej na 
spoločnosť s ručením obmedzeným poukazuje na skutočnosť, že založenie spoločnosti s 
touto právnou formou je opodstatnené najmä v prípadoch realizácie podnikateľskej 
činnosti v takom objeme, aby tržby z tejto činnosti pokryli viac ako 50% celkových 
nákladov. Pri spoločnosti s ručením obmedzeným musíme zohľadniť skutočnosť, že pre 
mesto by sa oproti súčasnému stavu navýšila cena služieb o DPH. 
Záverom finančnej analýzy je, že z hľadiska organizačného, účtovného a riadiaceho, by 
bolo prínosnejšie mať samostatnú organizáciu so zodpovedným riaditeľom. Preferujeme 
právnu formu príspevkovej organizácie, nakoľko mesto nemá rozvinutú podnikateľskú 
činnosť v dostatočnom objeme na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným. Z 
finančného hľadiska je momentálny systém fungovania úseku služieb najúspornejšou 
alternatívou v porovnaní s oboma právnymi formami novozaloženého podniku. Na 
dosiahnutie efektívnejšieho fungovania úseku služieb navrhujeme vytvorenie ďalšieho 
oddelenia v rámci organizačnej štruktúry mesta. Pri tejto alternatíve by sa výdavky mesta 
navýšili o cenu práce vedúceho oddelenia. Toto navýšenie odhadujeme na 23 000,- EUR 
ročne. Vedúci novovytvoreného oddelenia by zodpovedal za nasledovné činnosti:  
- Zabezpečenie efektívneho hospodárenia v rámci podnikateľskej činnosti,  
- Realizácia aktivít smerujúcich k rozširovaniu podnikateľskej činnosti,  
- Riadenie odpadového hospodárstva mesta Hurbanovo v plnom rozsahu (technická aj 
finančná stránka)  
- Riadenie zamestnancov patriacich pod novovytvorené oddelenie (zamestnanci úseku 
služieb a separácie),  
- Zabezpečovanie udržiavania čistoty v meste a na verejných priestranstvách vrátane 
zimnej údržby týchto priestranstiev,  
- Zabezpečovanie údržby verejného osvetlenia,  
- Zabezpečovanie údržby miestnych komunikácií a verejnej zelene,  
- Zabezpečovanie ďalších činností na základe požiadaviek vedenia mesta. 
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Uznesenie  č. 330/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
informatívnu správu k založeniu mestského podniku.  
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
 
K bodu 15 
Návrh na schválenie náčelníka mestskej polície  
Materiál predkladal Mgr. Závodský, primátor mesta. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Mestskému zastupiteľstvu v Hurbanove podľa § 2 ods. 3 zákona SNR č. 564/1991 
Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov primátor mesta predkladá návrh na 
menovanie Jozefa PROVAZNÍKA, trvale bytom: Zelený háj 1865, 947 01 Hurbanovo, do 
funkcie náčelníka Mestskej polície v Hurbanove, pričom v zmysle citovaného ustanovenia 
náčelníka na návrh primátora mesta vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo.  
Funkcia náčelníka MsP nie je obsadená od 01.04.2020, nakoľko dovtedajší náčelník MsP 
Arpád Daráž na svoju žiadosť ukončil pracovný pomer, čím došlo k uvoľneniu funkcie 
náčelníka mestskej polície. Od 1.4.2020 bol dočasne poverený vedením mestskej polície 
Igor Krutošík a od 01.07.2020 bol dočasne poverený vedením mestskej polície Jozef 
Provazník.  
Pre fungovanie MsP na zabezpečenie riadneho plnenia úloh je potrebné obsadiť funkciu 
náčelníka MsP zodpovednou osobou, ktorá bude plne zodpovedná za organizovanie, chod 
a kontrolu plnenia stanovených úloh v rámci činnosti MsP. Jozef Provazník má 20 ročnú 
policajnú prax na OR PZ v Komárne a 6 rokov praxe ako obecný policajt v obci 
Marcelová. V rámci Hurbanova má dobrú miestnu a aj osobnú znalosť a pozná 
problematiku nášho mesta, ako aj najpálčivejšie problémy, ktoré je potrebné riešiť.  
Od nástupu Jozefa Provazníka došlo k zlepšeniu činnosti mestskej polície k čomu 
prikladám prehľad činnosti v prílohe. K zlepšeniu činnosti prišlo najmä na úseku riešenia 
priestupkov voči občianskemu spolunažívaniu, verejného poriadku ako aj na úseku 
priestupkov proti majetku. Taktiež sa zlepšila činnosť zisťovania a odhaľovania na úseku 
životného prostredia, resp. odpadového hospodárstva. Vyvíja osobnú aktívnu činnosť v 
komunikácii s obyvateľmi mesta za účelom riešenia ich problémov. Zodpovedne sa venuje 
nielen činnosti MsP, ale aj materiálno-technickému vybaveniu a organizácii práce.  
Na základe vyššie uvedených skutočností primátor mesta, Mgr. Závodský dospel k názoru, 
že je vhodným kandidátom na menovanie do funkcie náčelníka MsP a odporúča jeho 
zvolenie mestským zastupiteľstvom. 
 



 
Zápisnica z 19. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 

konaného dňa 22. 10. 2020 
- 20 - 

 
Poslanec Ševčík vyjadril spokojnosť k činnosti a podporuje vymenovanie pána 
Provazníka. 
Mgr. Pupák dotazoval pána Provazníka, v čom vidí zmenu v činnosti MsP. Pýtal sa na 
štádium vypracovania Všeobecne záväzného nariadenia mesta o verejnom poriadku. 
Poslanec Doležaj sa informoval o nepretržitej prevádzke výkonu služby MsP. 
Poslanec Botoš tiež pripomenul neplatné a zatiaľ nevypracované Všeobecne záväzné 
nariadenie mesta o verejnom poriadku. Ďalej upozornil na uzamknutie cintorína v nočných 
hodinách.  
JUDr. Rusňák žiadal zabezpečiť dobrú spoluprácu s Obvodným oddelením policajného 
zboru Hurbanovo, aby bola pokrytá nočná služba. 
RNDr. Hamranová konštatovala, že komunikácia a spolupráca medzi mestom a pánom 
Provazníkom je každodenná a na úrovni. Prácu pána Provazníka hodnotí pozitívne. 
PaedDr., Mgr. Hajníková sa pýtala pána primátora, či aj do budúcnosti vie predstaviť 
spoluprácu s pánom Provazníkom.  
Mgr. Závodský, primátor mesta potvrdil výbornú spoluprácu s poverením náčelníkom. 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
m e n u j e  
Jozefa PROVAZNÍKA, trvale bytom: Zelený Háj 1865, 947 01 Hurbanovo do funkcie 
náčelníka Mestskej polície v Hurbanove s účinnosťou od 23. októbra 2020. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
RNDr.Hamranová, PaedDr.,Mgr.Hajníková, JUDr.Rusňák, Ševčík, Bc.Tomaščin   za                                 5                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
Botoš, Doležaj, Schvarcz, Mgr.Tužinčin, Mgr.Pupák                                   zdržal sa hlasovania   5 
Tento návrh uznesenia poslancami MsZ nebol prijatý. 
 
K bodu 16 
Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Hurbanovo – informatívna správa  
Materiál predkladal Ing. Šesták, v zastúpení Mgr. Závodský, primátor mesta. Písomná 
správa tvorí prílohu zápisnice. 
        Na základe „Výzvy na preskúmanie aktuálnosti Územného plánu Mesta Hurbanovo“ 
predložili svoje návrhy a pripomienky k lokalitám v k. ú. Hurbanovo a v k. ú. Bohatá 
obyvatelia a organizácie.      
Mesto Hurbanovo predmetné návrhy zmien a doplnkov doporučuje zaslať spracovateľovi 
platného územného plánu - spoločnosti AŽ projekt s.r.o., Toplianska 28, 821 07 
Bratislava, za účelom vypracovania odborného stanoviska k predloženým návrhom.  
Zároveň doporučuje vytvoriť pracovnú komisiu pre realizáciu Zmien a doplnkov 1/2020.   
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Uznesenie  č. 331/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
informatívnu správu o Zmenách a doplnkoch č. 01/2020 ÚPN Mesta Hurbanovo, 
súhlasí  
s vytvorením  pracovnej komisie pre realizáciu Zmien a doplnkov ÚPN Mesta Hurbanovo  
č. 1/2020 v zložení:  
1. Ing. Zoltán Šesták  
2. Darina Mésárošová  
3. Ing. Róbert Dobi  
4. Mgr. Štefan Pupák  
5. JUDr. Miroslav Rusňák  
6. Jozef Doležaj  
7. František Schvarcz 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 17 
Požiarna zbrojnica - schválenie III. etapy obnovy budovy 
Materiál predkladal Ing. Šesták, v zastúpení Mgr. Závodský, primátor mesta. Písomná 
správa tvorí prílohu zápisnice. 
        Mesto Hurbanovo v roku 2017 začalo realizovať rekonštrukciu budovy požiarnej 
zbrojnice z dôvodu obnovy budovy. Celý projekt bol rozdelený na 3 etapy kvôli 
zabezpečeniu dostatočného množstva finančných prostriedkov.  
V roku 2017 pripravilo mesto projektovú dokumentáciu, vybavilo stavebné povolenie, 
realizovalo verejné obstarávanie a napokon podpísalo zmluvu s úspešným uchádzačom 
(Peter Mikovič - stavebník – Nové Zámky) na realizáciu rekonštrukčných prác v rozsahu 
PD v konečnej hodnote 122 321,00 EUR.  
Podľa zmluvy sa celý projekt mal realizovať podľa čiastkových objednávok na etapy 
podľa dostupnosti finančných prostriedkov. 
 
Mgr. Pupák, predseda Komisie výstavby, územného plánovania a regionálneho rozvoja 
pri MZ v Hurbanove nedoporučuje schváliť pripravený návrh na uznesenie, následne 
odporúčal schváliť zámer dokončenia rekonštrukcie budovy požiarnej zbrojnice. 
Poslanec Doležaj, predseda Komisie finančnej, správy majetku mesta a verejnej súťaže pri 
MZ v Hurbanove  sa informoval o faktúre s hodnotou 7 000 €, ktorá bola vystavená na 
financovanie stavebných prác budovy požiarnej zbrojnice. Tiež odporúčal schváliť zámer 
dokončenia rekonštrukcie budovy požiarnej zbrojnice.   
Po diskusii Mgr. Pupák predložil poslanecký návrh.    
Mgr. Závodský, primátor mesta poprosil poslancov o hlasovanie za pôvodný návrh 
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uznesenia. 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
súhlasí  
s financovaním dokončenia rekonštrukcie budovy požiarnej zbrojnice z rezervného fondu 
mesta na rok 2020 v celkovej hodnote do 37 000 EUR. 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                                   za                                 0                                                                             
RNDr.Hamranová, PaedDr.,Mgr.Hajníková, JUDr.Rusňák, Ševčík, Bc.Tomaščin  proti              8                                   
Botoš, Mgr.Tužinčin, Doležaj 
Schvarcz, Mgr.Pupák                                                                      zdržal sa hlasovania   2 
Tento návrh uznesenia poslancami MsZ nebol prijatý. 
 
Poslanecký návrh Mgr. Pupáka: 
Uznesenie  č. 332/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje 
zámer dokončenia rekonštrukcie budovy požiarnej zbrojnice v Hurbanove. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 18 – R ô z n e 
18.1 Žiadosť o prenájom nebytových priestorov miestnosti na OZ Egészség, fitnes és 
küzdősport centrum Fűr – Centrum zdravia , fitnes a bojové športy Rúbaň - II. kolo 
Materiál predkladal Ing. Dobi, v zastúpení Ing. Veres, referent správneho oddelenia MsÚ. 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 
        Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 314/2020-MZ zo dňa 30. 9. 
2020 bolo schválené zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo prenajať nebytové priestory o 
výmere 140,50 m2 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, nachádzajúce 
sa na adrese Záhradnícka 69 (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, zastúpené predsedom 
Mariánom Šámšonom podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona o majetku obcí, za cenu 
prenájmu vo výške 71,00 € mesačne na obdobie od 1. 11. 2020 do 31. 12. 2021. Zámer 
mesta bol zverejnený zákonným spôsobom na úradnej tabuli a webovej stránke mesta. 
Schválenie prenájmu nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v platnom znení si vyžaduje súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov 
mestského zastupiteľstva.  
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Návrh na uznesenie:  
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
s ú h l a s í  
s prenájmom nebytových priestorov o výmere 140,50 m2 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, nachádzajúce sa na adrese Záhradnícka 69 (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 cenu prenájmu vo výške 71,00 € mesačne na obdobie od 1. 11. 2020 do 31. 
12. 2021, podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení. Ostatné podmienky prenájmu budú ustanovené v nájomnej zmluve.         
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
RNDr.Hamranová, Bc.Tomaščin, Mgr.Pupák, Doležaj, Botoš,                 za                                 5                                                                             
Schvarcz, Ševčík, Mgr.Tužinčin                                                               proti              3                                   
PaedDr.,Mgr.Hajníková, JUDr.Rusňák                                                   zdržal sa hlasovania   2 
Tento návrh uznesenia poslancami MsZ nebol prijatý. 
 
18.2 Žiadosť o odkúpenie pozemku – Ing. Peter Slota  – II. kolo 
Materiál predkladal Ing. Dobi, v zastúpení Ing. Veres, referent správneho oddelenia MsÚ. 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 
        Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 312/2020-MZ zo dňa 10. 9. 
2020 bolo schválené zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo odpredať pozemok v k. ú. 
Bohatá, zapísaného na LV č. 907, 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, podľa § 9a, ods. 8. písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení, za kúpnu cenu stanovenú v zmysle Zásad hospodárenia a 
nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo vo výške 9,00 €/m2, t.j. celkom: 4 563,00 €. 
Zámer mesta bol zverejnený zákonným spôsobom na úradnej tabuli a webovej stránke 
mesta. Schválenie odpredaja nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení si vyžaduje súhlas trojpätinovej väčšiny 
všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 
Uznesenie  č. 333/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s odpredajom pozemku v k. ú. Bohatá, zapísaného na LV č. 907, 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 9,00 €/m2, 
t.j. celkom: 4 563,00 €, podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení. Poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí nadobúdateľ.  
odôvodňuje prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne:       
Žiadaný pozemok priamo susedí s pozemkami, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa, žiadateľ 
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tento pozemok zveľadil a stará sa oň, 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. 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                          za                                 9                                                                             
Schvarcz                                                                                     proti              1                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
18.3 Návrh na kúpu pozemkov na ul. Árpáda Fesztyho a ul. Malá  
Materiál predkladal Ing. Dobi, v zastúpení Ing. Veres, referent správneho oddelenia MsÚ. 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 
        Dňa 20. 8. 2020 Mesto Hurbanovo obdržalo ponuku na odkúpenie pozemku v k. ú. 
Hurbanovo, na križovatke ulíc Á. Fesztyho a ul. Malá od pána Milana Kudličku, bytom 
Pri Maline 5049/6, 901 01 Malacky. Pán Kudlička je splnomocnenec vlastníkov 
pozemkov v k. ú. Hurbanovo:  
- parcely registra „E“ č. 218/4 – záhrada o výmere 321 m2 
- parcely registra „E“ č. 219/3 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 94 m2 
- parcely registra „E“ č. 219/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 61 m2 
Pri pozemku, parcely registra „E“ č. 219/1 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej 
výmere 61 m2, predstavuje ponúknutá výmera veľkosť 30,50 m2.  
Kúpna cena ponúkaných všetkých nehnuteľností je vo výške 10 000,00 €. Táto suma 
predstavuje pri celkovej rozlohe pozemkov 445,50 m2 jednotkovú sumu vo výške 22,44 
€/m2. Predajná cena je podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta 
Hurbanovo v danej lokalite stanovená vo výške 22,00 €/m2. Odkúpenie vyššie uvedeného 
pozemku je v súlade s rozpočtom Mesta Hurbanovo na odkúpenie pozemkov do 
vlastníctva mesta. V tomto kalendárnom roku došlo k odkúpeniu viacerých pozemkov od 
mesta Hurbanovo, tým pádom sa rozpočet na odkúpenie pozemkov do vlastníctva mesta 
Hurbanovo zvýšil. Uvedené pozemky sa nachádzajú na križovatke ulíc Á. Fesztyho a ul. 
Malá. Predmetné pozemky boli doposiaľ v nepoužiteľnom a nevyužiteľnom stave.  
Mesto Hurbanovo na vlastné náklady pozemky vyčistilo od nežiaducich porastov. Podľa 
územného plánu mesta sú uvedené pozemky určené na individuálnu bytovú výstavbu. 
 
Uznesenie  č. 334/2020-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 nehnuteľností, a to:  
- parcely registra „E“ č. 218/4 – záhrada o výmere 321 m2, LV č. 4215  
- parcely registra „E“ č. 219/3 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 94 m2, LV č. 4215   
- parcely registra „E“ č. 219/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 30,50 m2, LV č. 
3661 do výlučného vlastníctva Mesta Hurbanovo za kúpnu cenu vo výške 10 000 €.  
Poplatky spojené s prevodom nehnuteľností hradí Mesto Hurbanovo.  
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Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 335/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
Petíciu - ZACHRÁŇME sídlisko Stred v Hurbanove, ktorá bola podaná dňa 16.10.2020 a 
bola adresovaná poslancom MsZ v Hurbanove.  
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
18.4 Návrh na odpredaj – nadstavba fekálnej cisterny    
Materiál predkladal Ing. Dobi, v zastúpení Ing. Veres, referent správneho oddelenia MsÚ. 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 
        Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove na svojom 24. zasadnutí ktoré sa konalo dňa 
14.12.2017 v uznesení č. 427/2017-MZ súhlasilo s vyradením majetku podľa 
predloženého návrhu.  
Medzi inými súhlasilo aj s vyradením majetku s inv. číslom: 9536-10/09 s názvom: 
nadstavba fekálneho vozidla, s obstarávacou cenou 9 228,19 EUR.  
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove v tom istom uznesení súhlasilo s odpredajom 
použiteľného majetku minimálne za cenu 10% z nadobúdacej hodnoty majetku. Dňa 
22.09.2020 bola nám doručená žiadosť o odpredaj nadstavby fekálneho vozidla od obce 
Gbelce za hodnotu 923,00 EUR.  
 
Návrh na uznesenie:  
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s priamym odpredajom vyradeného majetku s inventárnym číslom: 9536-10/09 a 
s názvom: nadstavba fekálneho vozidla, s obstarávacou cenou 9 228,19 EUR za cenu 
923,00 EUR obci Gbelce,  
poveruje  
primátora mesta Hurbanova, Mgr. Petra Závodského k vypracovaniu ako aj k podpisu 
kúpnej zmluvy na nadstavbu fekálneho vozidla medzi mestom Hurbanovo a obcou Gbelce 
za cenu 923,00 EUR.  
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
RNDr.Hamranová, Bc.Tomaščin,                                                                     za                                 2                                                                             
Ševčík, Mgr.Tužinčin, PaedDr.,Mgr.Hajníková, JUDr.Rusňák,                                proti              7                                   
Mgr.Pupák, Dolažaj, Botoš 

Schvarcz                                                                                      zdržal sa hlasovania   1 
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Tento návrh uznesenia poslancami MsZ nebol prijatý. 
 
 
18.5  Žiadosť na zmenu v nájomnej zmluve  - Eva Slatinová  
Materiál predkladal Ing. Dobi, v zastúpení Ing. Veres, referent správneho oddelenia MsÚ. 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 
        Dňa 7. 10. 2020 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť od pani Evy Slatinovej, 
Cintorínska 11, 946 56 Dulovce, IČO: 46126244 ohľadom vykonania zmeny v Nájomnej 
zmluve o nájme nebytových priestorov č. NEH_038/2019 zo dňa 26. 2. 2019. Pani 
Slatinová žiada zmenu vo vyššie uvedenej Nájomnej zmluve z dôvodu, že dochádza k 
zmene právnej formy nájomcu, a to z Pro SL s.r.o., so sídlom Dvorská 7, 946 56 Dulovce, 
IČO: 51291088 na SZČO Eva Slatinová, so sídlom Cintorínska 11, 946 56 Dulovce, IČO: 
46126244. Dňa 15. 9. 2020 došlo k podpisu Zmluvy o prevode práv a povinností podľa § 
269, odsek 2 Obchodného zákonníka. 
 
Uznesenie  č. 336/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
so zmenou v nájomnej zmluve č. NEH_038/2019/2020 zo dňa 26. 2. 2019 v zmysle 
Dodatku č. 1 zo dňa 16. 5. 2019, a to vyhotovením Dodatku č. 2 k tejto zmluve, kde sa 
zmení názov nájomcu z Pro SL s.r.o., so sídlom Dvorská 7, 946 56 Dulovce, IČO: 
51291088 na názov nájomcu Eva Slatinová, so sídlom Cintorínska 11, 946 56 Dulovce, 
IČO: 46126244, podnikateľ zapísaný na Okresnom úrade Komárno, číslo živnostenského 
registra: 410-24484.  
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                    za                                 9                                                                            
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   
0Počas hlasovania poslanec Doležaj nebol prítomný. 
 
18.6  Žiadosť na zmenu v nájomnej zmluve  - OZ PROSOCIA  
Materiál predkladal Ing. Dobi, v zastúpení Ing. Veres, referent správneho oddelenia MsÚ. 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 
        Dňa 21. 9. 2020 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť od Občianskeho združenia 
Prosocia, so sídlom Á. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo, IČO: 42049229 ohľadom zmeny 
právnickej osoby v Nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov č. NEH_110/2020 zo 
dňa 1. 6. 2020. Občianske združenie Prosocia žiada zmenu vo vyššie uvedenej nájomnej 
zmluve z dôvodu, že dňa 9. 9. 2020 došlo k uzatvoreniu Zmluvy o predaji časti podniku 
podľa § 476 a nasl. Obchodného zákonníka, ako aj k podpisu Zmluvy o prevode práv a 
povinností podľa § 269, odsek 2 Obchodného zákonníka. Podľa uvedenej Zmluvy o 
predaji časti podniku a Zmluvy o prevode práv a povinností sa zmenil názov nájomcu v 
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Nájomnej zmluve č. NEH_110/2020 zo dňa 1. 6. 2020 z Prosocia s.r.o. na Občianske 
združenie Prosocia, so sídlom Á. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo, IČO: 42049229, 
zapísané v registri občianskych združení Ministerstva vnútra SR pod číslom VVS/1-
900/90-29227-1. 
 
Uznesenie  č. 337/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
so zmenou v nájomnej zmluve č. NEH_110/2020 zo dňa 1. 6. 2020, a to vyhotovením 
Dodatku k tejto zmluve, kde sa zmení názov nájomcu z  Prosocia s.r.o., so sídlom Á. 
Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo, IČO: 46392220 na Občianske združenie Prosocia, so 
sídlom Á. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo, IČO: 42049229, zapísané v registri 
občianskych združení Ministerstva vnútra SR pod číslom VVS/1-900/90-29227-1.  
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 9                                                                            
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania            0       
Počas hlasovania poslanec Doležaj nebol prítomný. 
 
18.7  Návrh na prenájom pozemku mestu – ALTRAX s.r.o. 
Materiál predkladal Ing. Dobi, v zastúpení Ing. Veres, referent správneho oddelenia MsÚ. 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 
        Dňa 2. 9. 2020 Mesto Hurbanovo obdržalo ponuku na prenájom pozemku od 
spoločnosti ALTRAX s.r.o., so sídlom Komárňanská 62, 947 01 Hurbanovo, IČO: 35 922 
729, zastúpená konateľmi Zoltánom Ondrušekom a Petrom Ondrusekom. Jedná sa o 
ponuku na prenájom časti pozemkov v k. ú. Hurbanovo na ulici Komárňanská, a to časť z 
parcely registra „C“ č. 1319/1 a z parcely registra „C“ č. 1319/2 o výmere 391 m2. Jedná 
sa o druh pozemkov – zastavaná plocha a nádvorie. Spoločnosť ALTRAX s.r.o. ponúka 
uvedenú časť z pozemkov v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka na prenájom 
Mestu Hurbanovo z dôvodu, že cez vyššie uvedené pozemky, ktoré sú vo vlastníctve 
spoločnosti ALTRAX s.r.o. prechádza miestna komunikácia. Túto miestnu komunikáciu 
Mesto Hurbanovo používa bez právneho nároku. V zmysle Zásad hospodárenia a 
nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo je cena za prenájom pozemku – zastavaná 
plocha stanovená vo výške 1,00 €/m2 ročne. Spoločnosť ALTRAX s.r.o. ponúka na 
prenájom časť z pozemkov, z parcely registra „C“ č. 1319/1 a z parcely registra „C“ č. 
1319/2 o výmere 391 m2 za symbolickú cenu nájmu vo výške 1,00 € ročne na obdobie 2 
roky. 
Mgr. Pupák konštatoval, že bolo prijaté stanovisko k bodu rokovania na Komisii 
výstavby, územného plánovania a regionálneho rozvoja pri MZ v Hurbanove. 
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Uznesenie  č. 338/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s prenájmom časti z pozemkov, parcely registra „C“ č. 1319/1 – zastavaná plocha a 
nádvorie a z parcely registra „C“ č. 1319/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 391 
m2 pre Mesto Hurbanovo za cenu prenájmu vo výške 1,00 € ročne na obdobie 2 roky. 
Ostatné podmienky prenájmu budú určené v nájomnej zmluve.  
 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
18.8  Poslanecký návrh  poslanca Ševčíka - prehodnotenie Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta 
Materiál predkladal poslanec Ševčík. Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 
        Na Mesto Hurbanovo bol doručený poslanecký návrh na prehodnotenie Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a zároveň pán poslanec žiadal primátora 
mesta o zvolanie pracovnej porady poslancov a vedúcich zamestnancov mesta kvôli 
prehodnoteniu aktuálnych Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta.  
Odôvodnenie: Aktuálne Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta platné od 
20.4.2020 považujem za neaktuálne v súčasnom stave využívania jednotlivých priestorov, 
miestností a budov. „Zásady“ je potrebné aktualizovať a prispôsobiť požiadavkám a 
záujmu obyvateľov mesta ako aj s finančným hľadiskom pokrytia nákladov. 
 
Uznesenie  č. 339/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
žiada  
primátora mesta o zvolanie pracovnej porady poslancov a vedúcich zamestnancov mesta 
o prehodnotenie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta do konca novembra 
2020 s predpokladom, že prepracované „Zásady“ by boli platné od 1.1.2021.  
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
 
K bodu 19 – D i s k u s i a 
        V rámci diskusie poslanec Doležaj sa vyjadril k mestskej polícii, žiadal zvolať 
pracovnú poradu vo veci prehodnotenia a optimalizovania počtu príslušníkov mestskej 
polície v  uznesení s možnosťou vymenovania náčelníka po uplynutí doby jeho poverenia. 
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Bc. Tomaščin požiadal pána primátora, aby na plánovanej pracovnej porade poslancov a 
vedúcich zamestnancov mesta kvôli prehodnoteniu aktuálnych Zásad hospodárenia a 
nakladania s majetkom mesta bolo predložené nanovo vypracované Všeobecne záväzné 
nariadenie  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a tiež 
prosil prejednať prosbu pána poslanca Doležaja.  
Ďalej sa informoval o plánovaných obmedzeniach ohľadne návštevy na cintorínoch na 
Sviatok všetkých svätých.  
Mgr. Závodský, primátor mesta konštatoval, že mesto neplánuje žiadne opatrenia na 
spomínaný sviatok, nakoľko od 24.10.2020 platí obmedzenie pohybu osôb na základe 
rozhodnutia vlády SR. 
Mgr. Závodský, primátor mesta vyzýval dobrovoľných záujemcov starších ako 18 rokov, 
ktorí majú záujem, aby sa zúčastnili na vykonávaní administratívnych prác v rámci 
celoplošného testovania na COVID-19. Hlásiť sa môžu na mestskom úrade telefonicky 
prípadne emailom. 
 
 
K bodu 20 – 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 19. 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove. 

 
 
 
 

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