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Z á p i s n i c a 
 

z  20.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,  
ktoré sa konalo dňa 03. 12. 2020 

 
Rokovanie  20.  zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v  Hurbanove otvoril      

Mgr. Peter Závodský, primátor  mesta za účasti 9 poslancov (prezenčná listina je 
prílohou tejto zápisnice).  

 
Neprítomní, ospravedlnení: Marián Botoš, 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. Róbert Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ 
Ing. Zoltán Šesták, vedúci oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ 
Jozef Provazník, poverený riadením MsP Hurbanovo 

 
Návrh programu rokovania:   
 

1. Otvorenie, schválenie pracovných komisií a zapisovateľky 
2. Kontrola uznesení z predchádzajúcého zasadnutia mestského zastupiteľstva  
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia  o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady  
4. Návrh Dodatku č. 7. k Všeobecne záväznému nariadeniu č.105 o určení výšky 

finančných prostriedkov na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy 
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta  

5.    Návrh Dodatku č. 7. k Všeobecne záväznému nariadeniu č.106 o určení výšky     
   finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka školy alebo školského    
    zariadenia mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

6.    Návrh VI. zmeny rozpočtu Mesta Hurbanovo na rok 2020 a organizácií v jeho      
        zriaďovateľskej pôsobnosti  
7. Návrh rozpočtu Mesta Hurbanovo na rok 2021 a organizácií v jeho zriaďovateľskej 

pôsobnosti a stanovisko kontrolóra mesta 
8. Návrh rozdelenia dotácií z rozpočtu Mesta Hurbanovo pre športové, 

kultúrne, záujmové  združenia, spolky a cirkvi na rok 2021  
9. Návrh na vyradenie majetku  
10. Informatívna správa k pohľadávkam k 30.9.2020  
11. Návrh na predĺženie platnosti PHSR Mesta Hurbanovo 
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12. Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Hurbanove 
13.    Návrh na schválenie náčelníka Mestskej polície v Hurbanove 
14. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK Mesta  Hurbanovo na I. polrok 2021 
15.    Rôzne  
        15.1  Návrh prevádzkového poriadku zberného dvora  

15.2   Správa o projekte KIP   
15.3   Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva Hurbanovo na rok 2021 
15.4   Ponuka na odkúpenie pozemku pri Ľadovej ploche  - informatívna správa 
15.5  Žiadosť o prenájom pozemku na ul. Úzka – Katarína Csóková  

        15.6  Žiadosť o prenájom priestorov – OZ DÚHAČIK  
16.  Interpelácie 
17.  Diskusia 
18.  Záver   
 
Poslanec Doležaj predložil poslanecký návrh v mene komisie finančnej, majetku mesta 
a verejnej súťaže o zmenu v programe rokovania 20. zasadnutia mestského zastupiteľstva 
nasledovne: Žiadal, aby body 7. Návrh rozpočtu Mesta Hurbanovo na rok 2021 
a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti a stanovisko kontrolóra mesta a bod 8. 
Návrh rozdelenia dotácií z rozpočtu Mesta Hurbanovo pre športové, kultúrne, 
záujmové  združenia, spolky a cirkvi na rok 2021 boli stiahnuté a presunuté na 
ďalšie rokovanie MZ ešte v tomto roku. 
Mgr. Pupák taktiež predložil poslanecký návrh o zmene v programe rokovania 20. 
zasadnutia mestského zastupiteľstva nasledovne: Žiadal aby boli body 15.4 Ponuka na 
odkúpenie pozemku pri Ľadovej ploche  - informatívna správa a 15.5 Žiadosť o prenájom 
pozemku na ul. Úzka – Katarína Csóková stiahnuté, nakoľko sa týkajú predaja resp. 
prenájmu pozemkov; toho času sa pripravuje pozemkový audit a nové Zásady 
hospodárenia s majetkom mesta.  
Poslanec Schvarcz žiadal poslancov o vysvetlenie k podaným návrhom.  
 
Mgr. Závodský, primátor mesta požiadal poslancov o hlasovanie za pôvodný návrh 
programu rokovania: 
 
 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
RNDr.Hamranová, Bc.Tomaščin, Ševčík JUDr. Rusňák,                                         za                                             6      
Schvarcz, PaedDr., Mgr. Hajníková                                                                                                            
                                                                                                                                    proti                       0 
 Doležaj, Mgr.Pupák, Mgr.Tužinčin                                                                           zdržal sa hlasovania   3 
 
Hlasovaním poslancov bol pôvodný návrh programu 20. zasadnutia mestského 
zastupiteľstva  schválený. 
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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 
                                                                        Mgr. Ľuboš Tužinčin 
 
Mandátová komisia:       PaedDr., Mgr. Angelika Hajníková 
                  RNDr. Mária Hamranová 
        František Schvarcz  
 
Zapisovateľka:                                          Darina  Mésárošová 
 
Overovatelia:       Eduard Ševčík                                                                                                         
                                                                         Jozef Doležaj 
 
Navrhnuté zloženie pracovných komisií bolo poslancami mestského zastupiteľstva 
schválené. 
 
K bodu 2 
Kontrola uznesení z predchádzajúcého zasadnutia mestského zastupiteľstva                  
Na 19. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, konaného dňa 22. októbra 2020 
boli prijaté uznesenia od čísla 319 do 339/2020 - MZ.  
 
Ukladaciu časť malo uznesenie č. 328/2020-MZ. 
 
V uznesení č. 328/2020 Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove uložilo 
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. 
Úloha sa plní priebežne. Plnenie tejto úlohy je aj bodom dnešného rokovania 
mestského zastupiteľstva. 
 
K bodu 3 
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Návrh Všeobecne záväzného nariadenia  o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady  
Materiál predkladal Ing. Šesták, vedúci oddelenia regionálneho oddelenia MsÚ. Písomná 
správa tvorí prílohu zápisnice. 
     Uvedený návrh sa na schválenie MZ predložil opätovne. 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 v súčasnosti platíme 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 do kedy samosprávy mali výnimku z povinnosti z likvidácie biologicky 
rozložiteľného kuchynského odpadu. Z tohto dôvodu je nutné navýšiť jestvujúce poplatky 
za komunálne odpady. Hospodárenie v oblasti odpadového hospodárstva po takomto 
navýšení poplatkov by sa malo pohybovať už v reálnych číslach a celková bilancia 
rozpočtu by sa mala blížiť k hodnote 0. Avšak tieto ceny poplatkov ešte stále reálne 
nezahŕňajú väčšie investície do rozvoja a nákupu technológií a techniky. 
 
K predloženému bodu prebehla rozsiahlejšia diskusia.   
Mgr. Pupák navrhoval do predloženého VZN zahrnúť, aby boli oslobodené miestne 
poplatky za  komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre dobrovoľných hasičov a pre 
darcov krvi po splnení osobitných predpisov. Poslanec Doležaj vo svojom príspevku 
predložený návrh podporil.  
Mgr. Závodský, primátor mesta citoval z ustanovení zákona o možnostiach 
oslobodení poplatkov pre určité skupiny poplatníkov. Upozorňoval na dodržiavanie 
ustanovení zákona. K diskusii sa pripojili sa poslanci Bc. Tomaščin a JUDr. 
Rusňák. 
Bc. Tomaščin navrhol prijať príp. zmeniť VZN o dotáciách, kde by bolo možné 
zahrnúť „prinavrátenie“ hodnoty vo výške poplatku.   
Poslanec Schvarcz – komisia životného prostredia podporuje predložené VZN.  
 
Mgr. Pupák predložil nasledovný poslanecký Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
doplnenie VZN mesta č. (po pridelení čísla) v § 7 Podmienky a podklady na zníženie alebo 
odpustenie poplatku doplnenie bodu č. 3: 
Správca dane odpustí poplatok všetkým členom Dobrovoľného hasičského zboru 
v Hurbanove, ktorých členstvo trvá bez prerušenia 3 roky a držiteľom Zlatej plakety - ženy 
30 odberov, muži 40 odberov, Diamantovej plakety - ženy 60 odberov, muži 80 odberov 
a Kňazovického medaily - ženy 80 odberov, muži 100 odberov za darovanie krvi. Zároveň 
sa číslovanie bodu č. 3 mení na číslovanie bodu č. 4 a dopĺňa sa o odrážky  
– potvrdenie o členstve v Dobrovoľnom hasičskom zbore mesta Hurbanovo vystavené 
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pred 1.1.2018 a   - potvrdenie o získaní Zlatej alebo Diamantovej plakety resp. Kňazovic-
kého plakety za odber krvi. 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                         
Doležaj, Mgr. Pupák                                                                                                       za                           2                                                                                                                                                                                      
Ševčík, Bc. Tomaščin                                                                                                       proti                          2                                   
PaedDr., Mgr. Hajníková, RNDr. Hamranová, JUDr. Rusňák, Schvarcz                      zdržal sa hlasovania      5  
Mgr. Tužinčin                                                                                   
Tento návrh uznesenia poslancami MsZ nebol prijatý. 
 
Mgr. Závodský, primátor mesta  požiadal poslancov o hlasovanie za návrh pôvodného 
uznesenia v znení, ako je v materiáli.  
 
Uznesenie  č.  340/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
prijíma 
Všeobecne záväzné nariadenie  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady bez pripomienok. 
  
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                          
PaedDr., Mgr. Hajníková, RNDr. Hamranová, JUDr. Rusňák, Bc. Tomaščin,              za               6                                                                             
Ševčík, Schvarcz                                                                                                                                                                                          
Doležaj, Mgr. Pupák, Mgr. Tužinčin                                                                               proti                         3                                   
                                                                                                        zdržal sa hlasovania     0 
K bodu 4 
Návrh Dodatku č. 7. k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 105 o určení výšky 
finančných prostriedkov na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy 
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta  
Materiál predkladala Mgr. Valachová, v zast. Mgr. Závodský, primátor mesta. Písomná 
správa tvorí prílohu zápisnice. 
     Dodatok č. 7 - zmena § 3 spočíva v aktualizovaní výšky finančných prostriedkov 
určených na mzdy a prevádzku na jedno dieťa/žiaka. Pri úprave sa zohľadňujú kritériá v 
súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
stanovené pre jednotlivé školy a školské zariadenia: - forma organizácie výchovy, 
vzdelávania a stravovania - počet hodín vzdelávania poskytovaných deťom - počet 
detí/žiakov a počet zamestnancov šk. zariadenia - zaradenie zamestnancov do platových 
tried, skutočnosť, či zamestnanec poberá kreditový príplatok a jeho výšku, valorizácia 
platov zamestnancov. V súlade s uvedenými kritériami sú zostavené rozpočty jednotlivých 
zariadení, ktoré predstavujú východiskový materiál na stanovenie výšky finančných 
prostriedkov na mzdy a prevádzku na 1 dieťa/žiaka pri zohľadnení skutočného počtu 
detí/žiakov k 15.9.2020.  
Mgr. Pupák sa dotazoval na možnosť výpomoci učiteľov odborných predmetov zo ZŠ 
Hurbanovo v Základnej škole s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím jazykom 
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maďarským. 
RNDr. Hamranová – mohli by vyučovať, no len predmet slovenský jazyk a slovenskú 
literatúru; učitelia by mali absolvovať inovačné alebo aktualizačné vzdelávanie 
v maďarskom jazyku. 
Ing. Cserge, hlavný kontrolór mesta poznamenal, že je to vec dohody štatutárov.    
 
Uznesenie  č. 341/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
prijíma  
Dodatok č. 7 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 105 o určení výšky finančných 
prostriedkov na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta s účinnosťou od 1. januára 2021 podľa 
predloženého návrhu bez pripomienok. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                          
PaedDr., Mgr. Hajníková, RNDr. Hamranová, JUDr. Rusňák,                        za                         7                                                                             
Bc. Tomaščin, Schvarcz, Ševčík, Mgr. Tužinčin                                                                                 
                                                                                                                             proti                                   0               
Doležaj, Mgr. Pupák,                                                                       zdržal sa hlasovania               2 
K bodu 5  
Návrh Dodatku č. 7. k Všeobecne záväznému nariadeniu č.106 o určení výšky    
finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka školy alebo školského  
zariadenia mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Materiál predkladala Mgr. Valachová, v zast. Mgr. Závodský, primátor mesta. Písomná 
správa tvorí prílohu zápisnice. 
     Dodatok č. 7 k VZN č.106 – o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a 
prevádzku na žiaka školy alebo školského zariadenia mimo zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta - zmena § 3 spočíva v aktualizovaní výšky finančných prostriedkov určených na 
mzdy a prevádzku na jedného žiaka/klienta. Zohľadňuje sa počet žiakov/klientov k 15.9. 
predchádzajúceho kalendárneho roka.  
  
Uznesenie  č. 342/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
prijíma  
Dodatok č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 106 o určení výšky finančných 
prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka školy alebo školského zariadenia mimo 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta s účinnosťou od 1. januára 2021 podľa predloženého 
návrhu bez pripomienok. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                          
PaedDr., Mgr. Hajníková, RNDr. Hamranová, JUDr. Rusňák,                         za                          7                                                                             
Bc. Tomaščin, Schvarcz, Ševčík, Mgr. Tužinčin                                                                                 
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                                                                                                                             proti                                   0               
Doležaj, Mgr. Pupák,                                                                       zdržal sa hlasovania               2 
 

K bodu 6 
Návrh VI. 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. 
  

- Návrh VI. Zmeny rozpočtu mesta na rok 2020 
Materiál predkladala Ing. Gogolová, hlavná účtovníčka MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
     Predložený návrh zmeny rozpočtu obsahuje predovšetkým úpravu výšky štátnych 
dotácií na prenesené kompetencie, navýšenie príjmov zo získaných projektov, grantov, 
refundácií vynaložených prostriedkov, úpravu výšky vlastných príjmov školských 
zariadení (predovšetkým zapracovanie príjmov zo získaných grantov, projektov a pod.), 
ako aj zapracovanie navýšenia príjmov z podielových daní na základe skutočného vývoja 
ich poskytovania.  
Predložený návrh zmeny rozpočtu mesta obsahuje nasledovné zmeny: 
1. Zvýšenie rozpočtovaných príjmov a s tým súvisiacich výdavkov 
2. Zvýšenie ostatných príjmových položiek 
3. Navýšenie výdavkových položiek 
4. Presuny medzi položkami v oblasti výdavkov 
Po zapracovaní všetkých navrhovaných úprav rozpočet zostane vyrovnaný, pri celkovej 
výške 8 851 808 €. Číselné vyjadrenie všetkých zmien je uvedené v tabuľkovej časti VI. 
zmeny rozpočtu mesta, ktorá obsahuje záväznú časť aj informatívny rozpis jednotlivých 
položiek.  
Mgr. Pupák sa pýtal na odmeny pracovníkov na MsÚ. 
Mgr. Závodský, primátor mesta – odmeny ešte nie sú prerozdelené; bude sa zohľadňovať 
práca nadčas ako aj práca počas dvoch vĺn koronavírusu.   
 
Uznesenie  č. 343/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
schvaľuje  
VI. zmenu rozpočtu mesta na rok 2020 podľa predloženého návrhu. Celková výška 
rozpočtovaných príjmov aj výdavkov po zapracovaní všetkých úprav je: 8 851 808 €. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                          
PaedDr., Mgr. Hajníková, RNDr. Hamranová, JUDr. Rusňák,                         za                         8                                                                             
Bc. Tomaščin, Schvarcz, Ševčík, Mgr. Tužinčin, Doležaj                                                                                 
                                                                                                                            proti                                   0               
Mgr. Pupák                                                                                     zdržal sa hlasovania               1 
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- Návrh II. Zmeny rozpočtu Základnej školy Nám. Konkolyho-Thege č.2 
Hurbanovo na rok 2020 

Materiál predkladala Ing. Gogolová, hlavná účtovníčka MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
     Návrh II. zmeny rozpočtu Základnej školy Hurbanovo na rok 2020 obsahuje zvýšenie 
rozpočtu o 67 730,- €, ktoré pozostáva: - zo zvýšenia štátnej dotácie na zabezpečenie 
chodu školy a jej použitia v mzdovej oblasti, ako aj v oblasti tovarov a služieb v celkovej 
výške 19 655 € (zvýšenie normatívnych prostriedkov zo štátneho rozpočtu stanoveného na 
základe nahláseného počtu žiakov k 15. 9. 2020), - z odhadovaného zvýšenia 7 000 € z 
dohodovacieho konania, ktoré podalo Mesto Hurbanovo na Okresný úrad Nitra, odbor 
školstva, - zo zvýšenia príjmov zo vzdelávacích poukazov o 1 253 €, - zo zvýšenia dotácie 
z projektu „Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole Hurbanovo“ o 34 200 €, - z 
presunu finančných prostriedkov zo mzdových prostriedkov na náhradu príjmu pri PN vo 
výške 700,- €, - zo zníženia dotácie na školu v prírode a lyžiarsky výcvik o 3 550 € (škola 
v prírode sa nemohla uskutočniť vplyvom pandémie), - zo zvýšenia príspevku pre deti zo 
sociálne znevýhodneného prostredia 100,- €, - zo zvýšenia štátnej dotácie na učebnice 9 
072 €. Návrh na zmenu rozpočtu školského klubu detí pozostáva z celkového zníženia 
rozpočtu o 3 300 €, a to: - zo zníženia vlastných príjmov o 4 000 € a ich presunu do 
Školskej jedálne na zabezpečenia výpadkov vlastných príjmov ŠJ spôsobených 
pandémiou, - zo zvýšenia vlastných príjmov o 700 €, - z presunu 300 € zo mzdových 
prostriedkov na náhradu príjmu pri PN, - z presunu finančných prostriedkov vo výške 15 
773 € zo mzdových do prevádzkových výdavkov (prebytok vzniknutý dlhodobými PN 
zamestnancov ŠKD). Pri školskej jedálni sa navrhuje zvýšenie rozpočtu o 10 233 €, ktoré 
pozostáva: - z presunu 4 000 € z vlastných príjmov ŠKD na pokrytie výpadkov vlastných 
príjmov ŠJ spôsobených pandémiou, - zo zvýšenia dotácie z Úradu práce sociálnych vecí a 
rodiny o 1 500 €, - zo zníženia výdavkov na odchodné o 767 €, - zo zvýšenia vlastných 
príjmov z doplatku stravy vo výške 5 500 € a súčasného zvýšenia výdavkov v oblasti 
vrátenia preplatkov, nakoľko tieto príjmy boli vrátené zákonným zástupcom žiakov, keďže 
počas obdobia trvania pandémie nemohlo byť zabezpečené školské stravovanie v takom 
rozsahu ako po iné roky.   
 
Uznesenie  č. 344/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
schvaľuje  
II. zmenu rozpočtu Základnej školy Nám. Konkolyho-Thege č. 2 Hurbanovo na rok 2020 
podľa predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 9                                                                            
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
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- Návrh IV. zmeny 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 

Materiál predkladala Ing. Gogolová, hlavná účtovníčka MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
     Zriaďovateľom škôl sa zo štátneho rozpočtu poskytujú normatívne finančné prostriedky 
v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a 
školských zariadení v znení neskorších predpisov. Rozpočet školy je upravený na základe 
počtu žiakov k 15. septembru daného roka. Z dôvodu zvýšenia počtu žiakov v školskom 
roku 2020/2021 je priznaný vyšší normatívny príspevok zo štátneho rozpočtu, ktorý je 
zapracovaný do predloženého návrhu IV. zmeny rozpočtu. Dotácia pre žiakov zo sociálne 
znevýhodneného prostredia je vyššia o 2400 €, ako bolo pôvodne rozpočtované, štátna 
dotácia na pozíciu asistenta učiteľa je zvýšená o 2 500 €, vlastný príjem základnej školy je 
zvýšený o 300 €. Výška dotácií a vlastných príjmov sú rozpočtované v predpokladanej 
výške. Rozpočet ZŠ je znížený o dotáciu mesta na výmenu okien vo výške 13 000 €. 
Dôvodom je zmena systému financovania, nakoľko úhrada faktúr bude zabezpečená 
priamo cez bankový účet mesta a nie bankový účet školy. Rozpočet ZŠ je navýšený o 
dotáciu z rozpočtu mesta vo výške 10 000 € na zabezpečenie predfinancovania národného 
projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ (výdavky sú navýšené na 
položkách 610 – mzdové prostriedky, 620 – odvody do fondov), tieto finančné prostriedky 
v rámci projektu budú následne pri jednotlivých platbách v oprávnenej výške refundované 
Základnej škole. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu 
v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 1: Vzdelávanie; Investičná 
priorita: 1.1 Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou 
prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu 
vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného 
začlenenia do vzdelávania a prípravy; Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a 
rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov. 
Rozpočet MŠ je zvýšený o 13 232 €, ktorý tvorí finančný príspevok cez Úrad práce, 
sociálnych vecí a rodiny na úhradu časti mzdových nákladov pre zamestnávateľov v čase 
vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu a odstránením ich následkov v rámci 
projektu „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“. V rámci ŠKD zo 
mzdových prostriedkov je presunutá čiastka 140 € na položku 642015 – na pokrytie 
výdavkov zamestnávateľa počas prvých 10 dní práceneschopnosti zamestnancov. Ostatné 
zmeny sa týkajú presunov medzi položkami rozpočtovej klasifikácie.  
 
Uznesenie  č. 345/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
schvaľuje  
IV. zmenu rozpočtu Základnej školy s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím 
jazykom maďarským - Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda, Ul. športová č.7, Hurbanovo na 
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rok 2020 podľa predloženého návrhu. 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 9                                                                            
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 

- Návrh III. zmeny rozpočtu Materskej školy Hurbanovo, so sídlom na ulici 
Nový diel 50, Hurbanovo na rok 2020 

Materiál predkladala Ing. Gogolová, hlavná účtovníčka MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
     III. zmena rozpočtu Materskej školy Hurbanovo sa dotýka najmä doplnenia rozpočtu o 
získané príjmy z prostriedkov ÚPSVaR, ŠR a grantov a ich následné prerozdelenie aj do 
čerpania výdavkov. Príjmová časť rozpočtu : 1. Položka „Získaná dotácia ÚPSVaR“ bola 
navýšená o sumu 51.329,- € a táto suma predstavuje druhú časť získanej dotácie od 
ÚPSVaR v rámci projektu „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“. 2. 
Položka „ Získané granty“ sa znižuje o sumu 350,- € za plánovanú, no nezrealizovanú 
dotáciu od Nitrianskeho samostatného kraja. 3. Položka „Dotácia ŠR predškoláci“ sa 
zvyšuje o sumu 896,- podľa zverejnených údajov MŠVVaŠ SR na základe počtu detí 
predškolského veku od 15. 09. 2020. Výdavková časť rozpočtu: 1. Výdavková časť 
rozpočtu sa upravuje o sumu položiek uvedených na príjmovej strane rozpočtu.  
 
Uznesenie  č. 346/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
schvaľuje  
III. zmenu rozpočtu Materskej školy Hurbanovo, so sídlom na ulici Nový diel 50, 
Hurbanovo na rok 2020 podľa predloženého návrhu.  
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 9                                                                            
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 

- Návrh II. úpravy rozpočtu na rok 2020 Zariadenia pre seniorov - Smaragd, 
Sládkovičova 30, Hurbanovo 

Materiál predkladala Ing. Gogolová, hlavná účtovníčka MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
     V predloženom návrhu II. úpravy rozpočtu na rok 2020 sú zapracované nasledovné 
zmeny v rozpočte Zariadenia pre seniorov – Smaragd, Hurbanovo: V príjmovej časti 
rozpočtu - sa zvýšili príjmy o 46 086 € nasledovne: -finančný príspevok od ÚPSVaR SR 
na podporu vytvárania pracovných miest pre UoZ v rámci projektu ,,Pracuj, zmeň svoj 
život“ vo výške 17 513 €, -zvýšenie vlastných príjmov o 5% na podporu vytvárania 
pracovných miest pre UoZ v rámci projektu ,,Pracuj, zmeň svoj život“ vo výške 921 €, 
čím prispieva zamestnávateľ v zmysle zmluvy, -dotácia na odmenu zamestnancov od 
MPSVaR SR, podľa § 11a NV SR č. 103/2020 Z. z. v znení NV SR č 271/2020 Z. z. vo 
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výške 23 932 €, -dotácia od MPSVaR SR na podporu humanitárnej pomoci, podľa § 9 ods. 
3 a 4 zákona vo výške 1 600 €, -dotácia od MPSVaR SR na úhrady nákladov na nákup 
výživových doplnkov, podľa § 4 ods.3 NV SR č.103/2020 Z. z. v znení NVSR č. 301/201 
Z. z. vo výške 2 120 €, Vo výdavkovej časti rozpočtu - sa zvýšili výdavky na tarifné platy, 
príplatky a odmeny vo výške 31 366 €, - sa zvýšili výdavky na poistné vo výške 11 000 €, 
- sa zvýšili výdavky na tovary a služby vo výške 3 720 €. Na základe projektu ,,Pracuj, 
zmeň svoj život“ od ÚPSVaR SR na podporu vytvárania pracovných miest pre UoZ 
zariadenie získalo financie na 95 % mzdových prostriedkov dvoch opatrovateliek, zvyšok, 
čo znamená 5% hradí zamestnávateľ z vlastných prostriedkov. Na základe podanej 
žiadosti na ÚPSVaR organizácia získala dotáciu na odmenu zamestnancov, ktorí pracovali 
počas I. vlny ochorenia COVID – 19. Ďalej bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie na 
podporu humanitárnej pomoci, na zabezpečenie ochrany klientov a personálu pred šírením 
koronavírusu SARS-Co V-2 spôsobujúci ochorenie COVID-19, ktorým boli získané 
finančné prostriedky od MPSVaR. Zároveň sa získali finančné prostriedky na nákup 
výživových doplnkov pre klientov a zamestnancov na obdobie 5 mesiacov od MPSVaR.  
Získanými prostriedkami sa pokryla časť finančných výdavkov na účel, ktorý nebol 
naplánovaný v rozpočte, teda na zabránenie šírenia ochorenia COVID – 19. Zariadenie, 
ako poskytovateľ sociálnej služby je povinný zabezpečiť v zmysle nariadení MZ SR, 
MPSVaR a hlavného hygienika SR opatrenia na zamedzenie šírenia vírusu COVID-19, 
ktoré sú finančne náročné a na ktoré zariadenie nedisponuje finančnými prostriedkami.  
Mgr. Pupák sa pýtal, či sú v rozpočte pre zamestnancov vyčlenené prostriedky na odme-
ny. Ďalej, namietal, že sa podala nepravdivá informácia pre zamestnancov zariadenia 
o nezáujme poslancov o pridelení vianočných odmien. Túto informáciu namietal aj 
poslanec Doležaj. 
Mgr. Závodský, primátor mesta, Ing. Gogolová – finančnými prostriedkami disponuje 
štatutár organizácie; mesto a primátor mesta ich neschvaľuje a neprerozdeľuje.  
   
Uznesenie  č. 347/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
schvaľuje  
II. úpravu rozpočtu na rok 2020 Zariadenia pre seniorov - Smaragd, Sládkovičova 30, 
Hurbanovo, podľa predloženého návrhu. 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 9                                                                            
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania            0 

K bodu 7 

Návrh rozpočtu Mesta Hurbanovo na rok 2021 a organizácií v jeho zriaďovateľskej 
pôsobnosti a stanovisko kontrolóra mesta 
Materiál predkladala Ing. Gogolová, hlavná účtovníčka MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
     Návrh rozpočtu mesta na roky 2021, 2022 a 2023 bol zostavený na základe skutočností 
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známych v čase jeho tvorby. V súčasnosti sa ťažko odhaduje ďalší vývoj financií tak na 
úrovni mesta, ako aj v rámci republiky, nakoľko je celá ekonomika ovplyvnená šírením 
nového koronavírusu. Rozpočet v oblasti bežných výdavkov (bez rozpočtových 
organizácií)  je  zostavený na nižšej úrovni, ako bol pôvodný rozpočet na rok 2020, pričom 
sú rozpočtované vyššie výdavky v oblasti odpadového hospodárstva, opatrovateľskej 
služby, údržby verejnej zelene a pod. Výdavky v investičnej oblasti sú vyčlenené na 
vypracovanie smerného územného plánu a projektových dokumentácií, ako aj na 
pokračovanie projektov, ktorých realizácia sa začala v roku 2020. Rozpočet v oblasti 
bežných príjmov a výdavkov je zostavený ako prebytkový a v kapitálovej oblasti je 
schodkový. Tento schodok bude krytý z bežného rozpočtu, ako aj z finančných operácií. 
Po zohľadnení všetkých príjmov a výdavkov mesta je rozpočet na rok 2021 vyrovnaný 
a jeho celková výška je 7 490 024 €. Návrh rozpočtu mesta na roky 2021, 2022 a 2023 bol 
zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 16. 11. 2020 a v zákonom 
stanovenom termíne bola na mesto doručená jedna pripomienka, ktorej vyhodnotenie bolo 
doručené poslancom mestského zastupiteľstva. 
Poslanec Doležaj namieta nedostatky v predloženom materiáli, nedostatočný čas na 
dôkladné zostavenie rozpočtu. Poukazuje na zmeny v legislatíve, ktoré by mali byť v ňom 
zahrnuté a zohľadnené. Poukazuje na fakt, že návrh rozpočtu je jedným z najdôležitejších 
dokumentov, ktoré schvaľuje MZ. Taktiež poukazuje na plánované náklady na 
„neobsadené miesta“ na MsÚ. Návrh neobsahuje žiadne prípadné investície napr. na  
námietku podanú k rozpočtu – opravu miestnej komunikácie v Novej Trstenej. Namietal 
navýšenie mzdových prostriedkov na úseku kultúry. Komisia finančná, správy majetku 
a verejnej súťaže návrh rozpočtu nepodporuje a predložený návrh neodporúča prijať. 
Ing. Cserge, hlavný kontrolór mesta, vo svojom stanovisku medzi ostatnými posudzoval 
zákonnosť, metodickú správnosť a splnenie všetkých ustanovení zákona. Konštatuje, že 
návrh je v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona. 
Mgr. Pupák taktiež namieta predložený návrh rozpočtu. Návrh je opakovane nedosta-
točne vypracovaný a stereotypný, ako v predchádzajúcich obdobiach. Návrh nedoporučuje 
prijať. 
Mgr. Závodský, primátor mesta poukázal na kompetencie primátora v obsadení 
„neobsadených miest“ na MsÚ. Vysvetlil dôvod navýšenia mzdových prostriedkov na 
úseku kultúry. 
Ing. Gogolová vysvetlila namietané položky. 
Poslanec Ševčík - s návrhom  rozpočtu sa dostatočne oboznámil. Predložený návrh nie je 
ideálny, no považuje ho za primeraný.     
Mgr. Tužinčin poznamenal, že pripomienku podanú k návrhu rozpočtu, ako neopodstat-
nenú vyhodnotilo Mesto. Nesúhlasí s prijatím návrh rozpočtu.       
Uznesenie  č. 348/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  

1. schvaľuje  
a) rozpočet mesta na rok 2021 na úrovni hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie 

podľa predloženého návrhu v súlade s jeho vnútorným členením na: 
- bežné príjmy vo výške 7 109 644 € 
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- kapitálové príjmy vo výške 174 678 € 
- príjmové finančné operácie vo výške 205 702 € 
- bežné výdavky vo výške 6 930 806 € 
- kapitálové výdavky vo výške 409 108 € 
- výdavkové finančné operácie vo výške 150 110 € 

b) rozpočet výdavkov podľa programu mesta, ako aj finančné transfery rozpočtovým 
organizáciám v súlade s predloženým návrhom 

2. berie na vedomie 
rozpočet mesta Hurbanovo na roky 2022 a 2023 podľa predloženého návrhu 

3. berie na vedomie 
odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Mesta Hurbanovo na 
rok 2021 a k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2022 a 2023. 

 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                          
PaedDr., Mgr. Hajníková, RNDr. Hamranová, JUDr. Rusňák,                        za                         6                                                                             
Bc. Tomaščin, Schvarcz, Ševčík,                                                                                  
Mgr. Tužinčin                                                                         proti                                   1               
Doležaj, Mgr. Pupák                                                                          zdržal sa hlasovania               2 
 
 

- Návrh rozpočtu Základnej školy Nám. Konkolyho-Thege č. 2 Hurbanovo na 
rok 2021 

Materiál predkladala Ing. Gogolová, hlavná účtovníčka MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
     Predložený návrh rozpočtu príjmov a výdavkov školy na rok 2021 zahŕňa potreby školy 
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hurbanovo. ZŠ Nám. 
Konkolyho – Thege č. 2 Hurbanovo je plne organizovaná základná škola s počtom žiakov 
357, ktorí sa vzdelávajú v 18 triedach. Škola zamestnáva pedagogických pracovníkov, 
odborných zamestnancov a pracovníkov THP. Momentálne škola zamestnáva 35 
zamestnancov, z ktorých sú dvaja zamestnanci zdravotne ťažko postihnutý a majú 
skrátený pracovný úväzok a jedna učiteľka má čiastočný pracovný úväzok. Škola má 
vypracovaný školský vzdelávací program v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a 
vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súčasťou  vzdelávacieho programu 
je aj vzdelávanie žiakov so špeciálnymi potrebami (začlenení žiaci). Návrh rozpočtu 
bežných výdavkov na rok 2021 v členení podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie 
zohľadňuje najnutnejšie výdavky potrebné na plynulý chod školy a školských zariadení v 
členení na osobné a prevádzkové výdavky. 
 
Uznesenie  č. 349/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  

1. schvaľuje  
rozpočet Základnej školy Nám. Konkolyho-Thege č. 2 Hurbanovo na rok 2021 podľa 
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predloženého návrhu 

2. berie na vedomie 
rozpočty Základnej školy Nám. Konkolyho-Thege č. 2 Hurbanovo na roky 2022 a 2023 
podľa predloženého návrhu. 

 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                          
PaedDr., Mgr. Hajníková, RNDr. Hamranová, JUDr. Rusňák,                        za                         6                                                                             
Bc. Tomaščin, Schvarcz, Ševčík,                                                                                  
                                                                                                proti                                   0               
Doležaj, Mgr. Pupák, Mgr. Tužinčin                                                  zdržal sa hlasovania               3 
 
 

- Návrh rozpočtu na rok 2021 Základnej školy s materskou školou Árpáda 
Fesztyho s vyučovacím jazykom maďarským – Feszty Árpád Alapiskola és 
Óvoda, Ul. športová č.7, Hurbanovo 

Materiál predkladala Ing. Gogolová, hlavná účtovníčka MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
     Základná škola s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím jazykom 
maďarským, je plnoorganizovaná základná škola s právnou subjektivitou. Súčasťou školy 
ako právneho subjektu je základná škola, materská škola, školský klub detí a školská 
jedáleň.  Školu navštevuje 270 žiakov umiestnených v 16 triedach. ZŠ zamestnáva 33 
zamestnancov: riaditeľ, zástupca riaditeľa, 21 pedagógov - z toho 4 pedagógovia pracujú 
na znížený úväzok, 4 pedagogických asistentov a 6 THP pracovníkov – ekonómka, 
administratívna pracovníčka, 3 upratovačky a údržbár. Činnosť školy je zabezpečená z 
nasledovných zdrojov: zo štátneho rozpočtu a z vlastných príjmov.  Z prostriedkov štátu a 
z vlastných zdrojov školy sa zabezpečujú aj základné učebné pomôcky pre detí. Počas 
školského roka podľa možností sa plánujú aj ďalšie nákupy didaktických pomôcok. 
Zvýšená pozornosť sa venuje aj údržbe a obnove vnútorných a vonkajších priestorov 
školských budov a areálu. Škola je zapojená do Národného projektu „Pomáhajúce profesie 
v edukácii detí a žiakov“. Cieľom projektu je podporovať inkluzívne vzdelávanie na 
školách. Vďaka projektu sú na  škole vytvorené nové dve pracovné miesta pre 
pedagogických asistentov.  
 
Uznesenie  č. 350/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
    1, schvaľuje  
rozpočet na rok 2021 Základnej školy s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím 
jazykom maďarským – Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda, Ul. športová č.7, Hurbanovo 
podľa predloženého návrhu  
    2, berie na vedomie  
rozpočet na roky 2022 a 2023 Základnej školy s materskou školou Árpáda Fesztyho s 
vyučovacím jazykom maďarským – Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda, Ul. športová č.7, 
Hurbanovo podľa predloženého návrhu. 
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Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                          
PaedDr., Mgr. Hajníková, RNDr. Hamranová, JUDr. Rusňák,                        za                         6                                                                             
Bc. Tomaščin, Schvarcz, Ševčík,                                                                                  
                                                                                                proti                                   0               
Doležaj, Mgr. Pupák, Mgr. Tužinčin                                                  zdržal sa hlasovania               3 
 
 

- Návrh rozpočtu Materskej školy Hurbanovo so sídlom Nový diel 50, 
Hurbanovo na rok 2021 

Materiál predkladala Ing. Gogolová, hlavná účtovníčka MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
     Materská škola Hurbanovo, Nový diel 50, Hurbanovo je od 1.1.2014 rozpočtová 
organizácia s právnou subjektivitou. Sídlo organizácie je na ulici Nový diel 50, Hurbanovo 
a organizácia má elokované pracovisko na ul. Á. Fesztyho 14. Organizačnou zložkou MŠ 
Hurbanovo je Školská jedáleň pri MŠ Hurbanovo. MŠ Hurbanovo zamestnáva 29 
zamestnancov (riaditeľka, 15 pedagógov, 13 THP pracovníkov – z toho kuchárky ŠJ 4 + 
vedúca ŠJ, 2 upratovačky, 2 školníčky, 3 údržbári (jeden na 25% úväzok a jeden na 50% 
úväzok) a ekonóm, 1MD). Momentálne je prijatých 137 detí, pričom podľa veku je plne 
naplnená kapacita MŠ. Výhľad na roky 2021 až 2023 je podľa odsledovanej natality 
približne na tej istej úrovni ako v roku 2020. Na pracovisku MŠ Nový diel fungujú 3 
triedy detí a na elokovanom pracovisku Á. Fesztyho sú 4 triedy. Rozpočtované príjmy od 
mesta Hurbanovo sa používajú na mzdové a odvodové prostriedky za zamestnancov a na 
základné režijné náklady. Rozpočet materskej školy sa zvyšuje aj vlastnými príjmami 
(zber papiera, príspevky od rodičov, stravné od cudzích stravníkov, uchádzaním sa o rôzne 
projekty a granty, zamestnávaním znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie). Vlastné 
príjmy využíva materská škola na obnovu a zveľadenie vnútorných priestorov školy, ako i 
areálov. Materiálne vybavenie do ŠJ sa realizuje z vlastných príjmov získaných od 
detských jasiel Lienka, pre ktoré dodávateľským spôsobom zabezpečujeme jedlo a ŠJ tak 
ročne dostane cca. 1.200,- €. Zamestnanci MŠ i ŠJ sú dostatočne materiálne vybavený 
školskými a didaktickými pomôckami, ako aj pracovným náradím, pracovnou obuvou, či 
odevmi. Je zabezpečovaný pitný režim, denná strava zamestnancom, kde zamestnávateľ 
prispieva 55 % ceny jedla a 0,10 € prispieva sociálny fond, ktorý je tvorený z prostriedkov 
organizácie. Využitie informačných technológií v MŠ je tiež na vysokej úrovni. Pre chod 
MŠ sa zabezpečujú služby cez externých dodávateľov. 
Poslanec Doležaj sa dotazoval Bc. Tomaščina, či vykonávanie práce s dvojitým úväzkom 
(MŠ a ZUŠ) je podľa neho správne a či byť aj poslancom mestského zastupiteľstva resp. 
schvaľovanie rozpočtu pre organizácie kde je v pracovnom pomere nie je „stret záujmov“. 
K pripomienke sa pripojil aj Mgr. Pupák. 
Bc. Tomaščin pripravuje materiál mestskému zastupiteľstvu na schválenie, no predkladajú 
ho štatutári, ktorí vykonávajú aj kontrolu jeho práce.   
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Uznesenie  č. 351/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
    1, schvaľuje  
rozpočet Materskej školy Hurbanovo so sídlom Nový diel 50, Hurbanovo na rok 2021 
podľa predloženého návrhu  
    2, berie na vedomie  
rozpočty Materskej školy Hurbanovo so sídlom Nový diel 50, Hurbanovo na obdobie 
rokov 2022 a 2023 podľa predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                          
PaedDr., Mgr. Hajníková, RNDr. Hamranová, JUDr. Rusňák,                        za                         6                                                                             
Bc. Tomaščin, Schvarcz, Ševčík,                                                                                  
                                                                                                proti                                   0               
Doležaj, Mgr. Pupák, Mgr. Tužinčin                                                  zdržal sa hlasovania               3 
 

- Návrh rozpočtu Základnej umeleckej školy – Művészeti alapiskola 
Hurbanovo so sídlom Komárňanská 116, Hurbanovo na rok 2021 

Materiál predkladala Ing. Gogolová, hlavná účtovníčka MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
     ZUŠ-MAI Hurbanovo je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou. Organizácia 
má 5 elokovaných pracovísk (Pribeta, Svätý Peter, Nesvady, Chotín a Imeľ). ZUŠ-MAI 
Hurbanovo zamestnáva 28 zamestnancov (riaditeľ, 17 pedagógov s rôznymi a 8 
pedagogických zamestnancov s plným úväzkom, 3 THP pracovníci - 1 upratovačka 50 % 
úväzok, 1 údržbár 40% úväzok a ekonóm 60 % úväzok, 1 MD). V školskom roku 
2020/2021 je stav prijatých detí v ZUŠ Hurbanovo 444. Výhľad na roky 2021 až 2023 
bude na rovnakej úrovni ako v uvedenom školskom roku. Na pracoviskách ZUŠ-MAI 
fungujú 3 odbory – výtvarný, hudobný a tanečný.  Organizuje sa aj štúdium pre dospelých. 
Cieľom ZUŠ je umelecké vzdelávanie a výchova umením, príprava žiakov na všetky typy 
vyšších umeleckých škôl a tiež príprava žiakov a dospelých na záujmovo umeleckú 
činnosť, rozvíjanie tvorivosti. Rozpočtované príjmy od Mesta Hurbanovo sa používajú na 
mzdové a odvodové prostriedky za zamestnancov a na základné režijné náklady. Rozpočet 
ZUŠ-MAI Hurbanovo sa zvyšuje aj vlastnými príjmami (príspevky od rodičov, uchádza-
ním sa o rôzne projekty a granty). Vlastné príjmy využíva ZUŠ-MAI Hurbanovo na 
obnovu a zveľadenie vnútorných priestorov školy, ako i areálu, nákupu hudobných 
nástrojov, výtvarných potrieb a podobne. Pre chod ZUŠ-MAI Hurbanovo sa zabezpečujú 
služby cez externých dodávateľov (napr.: požiarnu ochranu, BOZP,  a pod.). 
 
Uznesenie  č. 352/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
     1, schvaľuje   
rozpočet Základnej umeleckej školy – Művészeti alapiskola Hurbanovo so sídlom 
Komárňanská 116, Hurbanovo na rok 2021 podľa predloženého návrhu  
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     2, berie na vedomie  
rozpočty Základnej umeleckej školy – Művészeti alapiskola Hurbanovo so sídlom 
Komárňanská 116, Hurbanovo na obdobie rokov 2022 a 2023 podľa predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                          
PaedDr., Mgr. Hajníková, RNDr. Hamranová, JUDr. Rusňák,                        za                         6                                                                             
Bc. Tomaščin, Schvarcz, Ševčík,                                                                                  
                                                                                                proti                                   0               
Doležaj, Mgr. Pupák, Mgr. Tužinčin                                                  zdržal sa hlasovania               3 
 
 

- Návrh rozpočtu Zariadenia pre seniorov - Smaragd, Sládkovičova 30, 947 
01 Hurbanovo na rok 2021 

Materiál predkladala Ing. Gogolová, hlavná účtovníčka MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
     Zariadenie pre seniorov – Smaragd poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá 
dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň 
odkázanosti je najmenej IV., alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a 
poskytovanie sociálnej služby potrebuje z iných vážnych dôvodov. Zariadenie poskytuje 
širokú oblasť pomoci pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, 
sociálnu rehabilitáciu, a pod.. Kapacita zariadenia je 77 klientov a počet zamestnancov je 
37. Zamestnanci sú zamestnaní na plný pracovný úväzok. V návrhu rozpočtu na rok 2021 
– sú príjmy vo výške 790 042,00 €. Výdavkami sú - Mzdy a platy, Poistné a príspevok do 
DDP, Tovary a služby a Nemocenské dávky. Finančné prostriedky sú využité iba na 
zabezpečenie plynulého chodu zariadenia.  
Poslanec Ševčík sa dotazoval, z akého dôvodu je dotácia mesta pre Zariadenie 
SMARAGD nižšia, ako v predchádzajúcich rokoch. 
Ing. Gogolová – výška dotácie zo štátneho rozpočtu bude vyššia. 
JUDr. Rusňák  sa dotazoval, či je v rozpočte zohľadnená úspora energie, ktorá by mala 
byť po realizácii výmeny otvorových výplní.  
Ing. Gogolová návrh rozpočtu pripravovala p. riaditeľka; plánované práce na objekte ešte 
nie sú zrealizované.   
Bc. Tomaščin poznamenal, že predpokladaná úspora by mohla byť vykázaná 
v nasledujúcich rokoch po prevedení stavebných prác.   
Mgr. Závodský, primátor mesta  - v dnešnej situácii nie je zrejmé kedy sa ukončia 
opatrenia proti šíreniu pandémie; výmena otvorov sa môže zahájiť až po ich uplynutí.     
 
Uznesenie  č. 353/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
     1, schvaľuje   
rozpočet Zariadenia pre seniorov - Smaragd, Sládkovičova 30, 947 01 Hurbanovo na rok 
2021 podľa predloženého návrhu 
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     2, berie na vedomie 
rozpočet Zariadenia pre seniorov - Smaragd, Sládkovičova 30, 947 01 Hurbanovo na roky 
2022 a 2023 podľa predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                          
PaedDr., Mgr. Hajníková, RNDr. Hamranová, JUDr. Rusňák,                        za                         6                                                                             
Bc. Tomaščin, Schvarcz, Ševčík,                                                                                  
                                                                                                proti                                   0               
Doležaj, Mgr. Pupák, Mgr. Tužinčin                                                  zdržal sa hlasovania               3 
 
 
 
K bodu 8 
Návrh rozdelenia dotácií z rozpočtu Mesta Hurbanovo pre športové, kultúr-
ne, záujmové  združenia, spolky a cirkvi na rok 2021  
Materiál predkladala Ing. Kardhordó, vedúca ekonomického oddelenia. Písomná správa 
tvorí prílohu zápisnice. 
     Platné VZN č. 129 upravuje podmienky a postup poskytovania dotácií z rozpočtu 
Mesta Hurbanovo. V súlade s uvedeným VZN mali možnosť právnické osoby, ktorých 
zriaďovateľom a zakladateľom nie je mesto, ako aj fyzické osoby – podnikatelia, požiadať 
o dotáciu z rozpočtu Mesta Hurbanovo na rok 2021 v termíne do 30.09.2020. Metodické 
usmernenie k podávaniu žiadostí o dotáciu na rok 2021 bolo zverejnené na webovej 
stránke mesta. V určenom termíne a forme, bolo Mestu Hurbanovo doručených 19 žiadostí 
o dotáciu na rok 2021, v piatich oblastiach činnosti: šport, kultúra, životné prostredie, 
cirkvi a iná oblasť, v sumárnej hodnote 108 851,00 EUR, vrátane dotácií na prevádzkové 
náklady, o ktoré požiadalo 5 subjektov v celkovej hodnote 35 720,00 EUR. Organizácie, 
ktoré požiadali o dotáciu na prevádzkové náklady realizujú svoju činnosť v prenajatých 
priestoroch Mesta Hurbanovo. OZ ROMA Jílo požiadalo o výnimku vo forme možnosti 
vyplatiť dotáciu v hotovosti, nakoľko do termínu odovzdávania žiadostí nemalo zriadený 
bankový účet. Doporučený účel použitia a výšku dotácie pre jednotlivých žiadateľov 
predkladá vo svojom návrhu na schválenie mestskému zastupiteľstvu Komisia športu a 
spolupráce s mládežou, Komisia kultúry a historických pamiatok a Komisia životného 
prostredia, ochrany prírody, prírodných hodnôt a zdrojov.  
Návrh komisií na poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Hurbanovo v roku 2021 
predstavuje celkovú hodnotu 73 600,00 EUR, z čoho dotácie na prevádzkové náklady 
činia spolu 30 220,00 EUR.   
Návrh prerozdelenia dotácií pre športové, spoločenské organizácie mesta a cirkvi na rok 
2021 je nasledovný: 
MŠK Hurbanovo                                                                 51 000,00 €  
Vzpieračský oddiel Strojár Hurbanovo  800,00 €  
Klub športového karate    950,00 € 
Klub vzpierania a silového trojboja    1 150,00 €  
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OZ priatelia koní a westernu Hurbanovo - Bohatá                 1 300,00 € 
Lukostrelecké združenie Zlatý jeleň Hurbanovo                    2 050,00 €  
Športový klub Fit-Kid ping pong klub Hurbanovo                    600,00 € 
OZ Roma Jílo                                                                             200,00 € 
Family dance centrum                                                                500,00 € 
Dobrovoľný hasičský zbor Hurbanovo                                   3 450,00 €  
Spolu oblasť športu                                                               62 000,00 € 
 
ZO Csemadok Hurbanovo                                                       1 690,00 € 
OZ ARTCENTRUM                                                                   650,00 € 
OZ DÚHÁČIK                                                                          1 380,00 € 
Spolu oblasť kultúry                                                                  3 720,00 € 
 
Slovenský rybársky zväz - MO Hurbanovo                               1 300,00 € 
Poľovnícke združenie Zelený Háj                                              1 300,00 € 
Spolu oblasť životného prostredia                                              2 600,00 € 
 
OZ Prosocia                                                                                   900,00 € 
Slovenský červený kríž                                                               2 580,00 € 
Spolu iná oblasť / činnosť                                                          3 480,00 € 
 
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Hurbanovo                             1 000,00 € 
Reformovaná kresťanská cirkev - farský úrad Hurbanovo            800,00 € 
Spolu cirkvi                                                                               1 800,00 € 
 
Celkom dotácie z rozpočtu mesta na rok 2021                                         73 600,00 € 
 
Konkrétny účel použitia priznanej dotácie a jeho finančné krytie sa stanoví v súlade s 
návrhom Komisie športu a spolupráce s mládežou pri MZ v Hurbanove, Komisie kultúry a 
historických pamiatok pri MZ v Hurbanove a Komisie životného prostredia, ochrany 
prírody, prírodných hodnôt a zdrojov pri MZ v Hurbanove.  
 
Mgr. Pupák predložil pozmeňujúce návrhy prerozdelenia dotácií. 
Bc. Tomaščin preveroval združenie ROMA Jílo – nie je politickou stranou; k termínu 
predloženia žiadostí o dotáciu nemali zriadený účet. Nesúhlasí s vyplatením prípadnej 
dotácie pre ROMA JÍLO v hotovosti. 
Ing. Kardhordó - OZ ROMA Jílo si v čase podania žiadosti volila štatutára 
a vybavovanie účtu je zdĺhavé. 
Ing. Cserge, hlavný kontrolór mesta  poznamenal, že pri podávaní žiadostí sa mali 
preveriť splnenia kritérií uvedených vo VZN. Prideľovanie a určenie výšky dotácií je 
v kompetencii komisií pri MZ. 
Poslanec Ševčík žiadal o vysvetlenie výšky dotácie pre Fit-Kid, MŠK a pre MO 
Slovenského červeného kríža. Vyslovil nesúhlas s prerozdelením dotácii pre športové 



 
Zápisnica z 20.zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 

konaného dňa 03. 12. 2020 
- 20 - 

 
organizácie. 
Bc. Tomaščin –  Fit-Kid dostal 90 % a MŠK dostalo 70 % z požadovanej výšky dotácie.    
Poslanec Schvarcz nepovažuje za vhodné znižovať dotáciu (po pridelení) pre červený 
kríž, pri neúčasti predsedu Komisie kultúry a historických pamiatok na zasadnutí.     
 
Poslanec Doležaj doporučuje preštudovať prílohy žiadostí o dotácie – čestné prehlásenia. 
Pri podpise nepravdivých tvrdení, žiadosť nespĺňa podmienky podania žiadosti. 
Bc. Tomaščin podal poslanecký návrh – OZ ROMA Jílo neprideliť dotáciu vo výške 200 
€.  Túto čiastku prerozdeliť pre Dobrovoľný hasičský zbor a Klub športového karate vo 
výške po 100 €. 
Po krátkej prestávke podal Mgr. Pupák poslanecký návrh na prerozdelenie dotácií  pre 
športové, spoločenské organizácie mesta a cirkvi na rok 2021 nasledovne: 
Dotáciu zvýšiť pre Klub športového karate o 400 € t. j. na 1350 €, pre Klub vzpierania 
a silového trojboja o 130 € t. j. na 1 280 €, pre Dobrovoľný hasičský zbor Hurbanovo 
o 950 € t. j. na 4 500 €, pre Reformovanú kresťanskú cirkev – farský úrad Hurbanovo 
o 200 € t. j. na 1 000 €. Dotáciu znížiť pre Slovenský červený kríž o 1 580 € t. j. na 1 000 
€ a dotáciu neprideliť pre OZ ROMA Jílo. 
 
Mgr. Závodský, primátor mesta poprosil poslancov o hlasovanie za schválenie 
predložených zmien prerozdelenia dotácií: 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                          
PaedDr., Mgr. Hajníková, RNDr. Hamranová, JUDr. Rusňák,                         za                          6                                                                             
Schvarcz, Ševčík, Mgr. Pupák, Doležaj                                                                                 
Bc. Tomaščin, Ševčík                                                                        proti                                   2               
Mgr. Tužinčin                                                                            zdržal sa hlasovania               1 
Predložené zmeny prerozdelenia dotácií boli poslancami schválené. 
 
Mgr. Závodský, primátor mesta poprosil poslancov o hlasovanie za predložený 
poslanecký návrh: 
 
Uznesenie  č. 354/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
schvaľuje  
prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta Hurbanovo pre športové, 
spoločenské organizácie mesta a cirkvi na rok 2021 so schválenými pripomienkami 
Komisie športu a spolupráce s mládežou pri MZ v Hurbanove, so schválenými 
pripomienkami Komisie kultúry a historických pamiatok pri MZ v Hurbanove a Komisie  
životného prostredia, ochrany prírody, prírodných hodnôt a zdrojov pri MZ v Hurbanove. 
Prerozdelenie dotácií pre športové, spoločenské organizácie mesta a cirkvi na rok 2021 sa 
schvaľuje  nasledovne: 
   

MŠK Hurbanovo                                                                 51 000,00 €  
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Vzpieračský oddiel Strojár Hurbanovo                                    800,00 €  
Klub športového karate                                                           1 350,00 € 
Klub vzpierania a silového trojboja                                        1 280,00 €  
OZ priatelia koní a westernu Hurbanovo - Bohatá                 1 300,00 € 
Lukostrelecké združenie Zlatý jeleň Hurbanovo                    2 050,00 €  
Športový klub Fit-Kid ping pong klub Hurbanovo                    600,00 € 
Family dance centrum                                                                500,00 € 
Dobrovoľný hasičský zbor Hurbanovo                                   4 500,00 €  
Spolu oblasť športu                                                               63 380,00 €  
 
ZO Csemadok Hurbanovo                                                       1 690,00 € 
OZ ARTCENTRUM                                                                   650,00 € 
OZ DÚHÁČIK                                                                          1 380,00 € 
Spolu oblasť kultúry                                                                  3 720,00 € 
 
Slovenský rybársky zväz - MO Hurbanovo                               1 300,00 € 
Poľovnícke združenie Zelený Háj                                              1 300,00 € 
Spolu oblasť životného prostredia                                          2 600,00 € 
 
OZ Prosocia                                                                                   900,00 € 
Slovenský červený kríž                                                               1 000,00 € 
Spolu iná oblasť / činnosť                                                        1 900,00 € 
 
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Hurbanovo                             1 000,00 € 
Reformovaná kresťanská cirkev - farský úrad Hurbanovo        1 000,00 € 
Spolu cirkvi                                                                              2 000,00 € 
Celkom dotácie z rozpočtu mesta na rok 2021  73 600,00 € 

 
Konkrétny účel použitia priznanej dotácie a jeho finančné krytie sa stanoví v súlade 
s upraveným návrhom Komisie športu a spolupráce s mládežou pri MZ v Hurbanove, s 
upraveným návrhom Komisie kultúry a historických pamiatok pri MZ v Hurbanove 
a pôvodným návrhom Komisie životného prostredia, ochrany prírody, prírodných hodnôt a 
zdrojov pri MZ v Hurbanove.  
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:  

PaedDr., Mgr. Hajníková, RNDr. Hamranová, JUDr. Rusňák,                        za                         8                                                                             
Schvarcz, Ševčík, Mgr. Pupák, Doležaj, Bc. Tomaščin, Ševčík                                                                                 
                                                                                                         proti                                   0               
Mgr. Tužinčin                                                                          zdržal sa hlasovania               1 
 
K Bodu 9 
Návrh na vyradenie majetku  
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Materiál predkladala Ing. Kardhordó, vedúca ekonomického oddelenia. Písomná správa 
tvorí prílohu zápisnice. 
     Predložený návrh je spracovaný na základe návrhov jednotlivých dielčich 
inventarizačných komisií a ich obsah je k nahliadnutiu na mestskom úrade (majetok je 
uvádzaný v obstarávacej cene). Uvedený majetok bude vyradený po odsúhlasení 
mestským zastupiteľstvom k 31.12.2020.  
Rozpis významných položiek:  
1. Mestský úrad: 996,24 €  a 1 289,85 € - poškodený a nefunkčný majetok   
2. Bytové hospodárstvo: 11 289,42 € - zbúraná budova – rodinný dom (Šáradská 33)  
3. Zdravotné stredisko: 997,18 € - vyradený drobný majetok z očnej a zubnej ambulancie  
4. Mestská polícia: 5 065,77 € - nefunkčný majetok, 4 100 € - osobné vozidlo KIA 
SPORTAGE,  1 545,40 € - zničený a nefunkčný majetok   
5. Spoločný stavebný úrad: 2 358,76 € - nefunkčný majetok   
8. Úsek služieb: 5 998,64 € - opotrebovaný a nefunkčný majetok,  1 185,03 € - zničený, 
opotrebovaný majetok  
9. Oddelenie kultúry: 1 076,87 € - poškodený majetok  
10. CVČ: 1 550,47 € - poškodený a nefunkčný majetok  
11. Zariadenie Smaragd: 5 037,84 € - nerentabilná oprava majetku, 5 475,53 € - 
poškodený majetok  
12. ZŠ slovenská: 2 248,88 € - zastaralý a pokazený majetok, 4047,70 € - poškodený 
majetok  
15. ŠJ pri ZŠ s MŠ ÁF: 1 508,25 € - poškodený majetok  
Súpis nedobytných pohľadávok a ďalšieho majetku navrhnutého na odpis v roku 2020 
Súpis pohľadávok   
1. Pohľadávky za vyrubenú daň z nehnuteľnosti - právnické osoby 3 028,41 € zaniknuté 
spoločnosti  
2. Pohľadávky za vyrubenú daň z nehnuteľností - fyzické osoby 567,01 € nevymožiteľné, 
nakoľko daňový dlžníci zomreli, premlčané  
3. Pohľadávky za prenájom nebytových priestorov 5 743,90 € pohľadávky 
nevymáhateľné, premlčané  
4. Pohľadávky za odpady - právnické osoby, FO živnostníci 362,56 € pohľadávky 
nevymáhateľné, zaniknuté firmy, zrušené živnosti  
5. Pohľadávky za odpady - FO 10 527,40 € pohľadávky premlčané  
6. Pohľadávky voči odberateľom 1 867,89 € premlčané pohľadávky, zrušené spoločnosti, 
živnosti  
SPOLU pohľadávky na vyradenie 22 097,17 € 
Súpis ďalšieho majetku na vyradenie:  
7. Projektová dokumentácia – rekonštrukcia ľadovej plochy (z roku 2006) 3 983,27 €  
8. Projekt pre stavebné povolenie – mestské zdravotné stredisko (z roku 2009) 470,05 € 
9. Projekt – rekonštrukcia a zateplenie mestského zdravotného strediska (z roku 2009) 
13 277,56 €  
SPOLU na vyradenie 39 828,05 € 
Uznesenie  č. 355/2020-MZ 
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Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
súhlasí 

1. s vyradením majetku podľa predloženého návrhu 
2. s odpredajom použiteľného majetku minimálne za cenu 10 % z nadobúdacej 

hodnoty majetku  
3. s likvidáciou neupotrebiteľného a nepredajného majetku 
4. s odpísaním pohľadávok v súlade s predloženým návrhom. 

 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                          
PaedDr., Mgr. Hajníková, RNDr. Hamranová, JUDr. Rusňák,                        za                         7                                                                             
Bc. Tomaščin, Schvarcz, Ševčík, Mgr. Tužinčin                                                                                 
                                                                                                                            proti                                   0               
Doležaj, Mgr. Pupák,                                                                       zdržal sa hlasovania               2 
 
K bodu 10 
Informatívna správa k pohľadávkam k 30.9.2020  
Materiál predkladala Ing. Kardhordó, vedúca ekonomického oddelenia. Písomná správa 
tvorí prílohu zápisnice. 
     Najvýznamnejšími pohľadávkami mesta Hurbanovo sú pohľadávky vzniknuté z titulu 
vyrubovania dane z nehnuteľností a pohľadávky z poplatkov za komunálny odpad. V 
tabuľkovom prehľade (v prílohe) je uvedený vývoj týchto pohľadávok v priebehu prvých 
troch kvartálov roka 2020. V prvej tabuľke sú vyčíslené pohľadávky, ktoré boli splatné v 
roku 2018 alebo v skoršom období tzv. staré pohľadávky. Ide o pohľadávky z dani z 
nehnuteľnosti, poplatky za komunálne odpady, pohľadávky z nájomného za nebytové 
priestory a nájomného z pozemkov. V sledovanom období bolo z uvedených pohľadávok 
uhradených 6 tis. EUR, pričom úhrady dane z nehnuteľnosti a poplatkov za komunálny 
odpad sú vo výške 5 840,- EUR. Nedoplatky voči právnickým osobám sú vo výške 17 
694,94 EUR, z ktorých 88% bolo postúpených na vymáhanie. Nedoplatky voči FO sú vo 
výške 34 548,46 EUR, čo predstavuje 200 daňovníkov. Hodnota nedoplatkov voči FO sa 
oproti stavu k 30.6.2020 zvýšila o 43 EUR, čo spôsobilo dodatočné vyrubenie dane do 
roku 2015 daňovníkom, u ktorých sa zistili nesprávne údaje uvedené v daňovom priznaní. 
Toto dodatočné vyrubenie dane bolo vo výške 1 441 EUR. Vlastnícke práva k majetku 
evidovanému v systéme mesta sa postupne pri týchto daňovníkoch preverujú a následne 
postúpia správnemu oddeleniu. Momentálne je postúpených správnemu oddeleniu 40% zo 
starých pohľadávok evidovaných k 30.9.2020. V druhej tabuľke je zobrazený kvartálny 
vývoj stavu pohľadávok vzniknutých v roku 2019 z dani z nehnuteľnosti a poplatkov za 
komunálny odpad. Tieto pohľadávky sa počas prvých troch kvartálov roku 2020 znížili o 
cca 11 314,13 EUR. V tretej tabuľke sú zobrazené celkové pohľadávky po lehote 
splatnosti evidované k 31.12.2019, teda pohľadávky za minulé obdobia (staré) spolu s 
rokom 2019. Uvedené pohľadávky sa znížili o 16 tis. EUR. V roku 2020 bola vyrubená 
daň z nehnuteľností vo výške 577 595,51 EUR z toho bolo k 30.9.2020 uhradených 419 
469,86 EUR (73%) pričom k 25.11.2020 je už uhradených 491 700,12 EUR (85%). Z 



 
Zápisnica z 20.zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 

konaného dňa 03. 12. 2020 
- 24 - 

 
celkovej hodnoty vyrubenej dane bude 50 279 EUR splatných 2.12.2020, teda momentálne 
nedoplatky predstavujú výšku 35 616 EUR (6%). Hodnota pohľadávok z poplatkov za 
komunálny odpad v roku 2020 je 104 613,06 EUR, pričom 83 697,25 EUR bolo 
uhradených k 30.9.2020 (80%) a 87 720,50 EUR k 25.11.2020 (84%).  
Mgr. Pupák sa dotazoval, aká výška finančných prostriedkov bude zahrnutá do kapitoly 
12.8. Investičný rozvoj. 
Ing. Kardhordó odpovedala – 6.000,- €. 
 
Uznesenie  č. 356/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
berie na vedomie  
informatívnu správu k pohľadávkam evidovaným k 30.9.2020. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                          
PaedDr., Mgr. Hajníková, RNDr. Hamranová, JUDr. Rusňák,                        za                         7                                                                             
Bc. Tomaščin, Schvarcz, Ševčík, Mgr. Tužinčin                                                                                 
                                                                                                                            proti                                   0               
Doležaj, Mgr. Pupák,                                                                       zdržal sa hlasovania               2 
 
 
K bodu 11 
Návrh na predĺženie platnosti PHSR mesta Hurbanovo 
Materiál predkladal Ing. Šesták, vedúci oddelenia regionálneho oddelenia MsÚ. Písomná 
správa tvorí prílohu zápisnice. 
     Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej aj PHSR) mesta Hurbanovo patrí 
medzi základné strategické dokumenty mesta. PHSR predstavuje strednodobý programový 
rozvojový dokument, ktorý slúži na skvalitnenie miestnej a regionálnej správy a súčasne 
na plnenie strategických cieľov národnej stratégie smerujúcich k sociálnej súdržnosti a 
rastu životnej úrovne obyvateľov. Je nástrojom na zvýšenie hospodárskej výkonnosti 
Slovenska na základe efektívnejšieho využitia najmä vnútorných zdrojov. PHSR mesta 
Hurbanovo na roky 2014 – 2020 nadväzuje na PHSR mesta na roky 2006 – 2009, ktorý 
bol schválený na zasadnutí MZ 23.11.2006. V roku 2009 vstúpil do platnosti zákon č. 
539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. V zmysle §18 ods. 2 uvedeného zákona 
bolo potrebné PHSR obcí schválené pred 1. januárom 2009 zosúladiť s ustanoveniami 
tohto zákona do 1. októbra 2010. Z uvedených dôvodov v roku 2010 pristúpilo Mesto 
Hurbanovo k aktualizácii PHSR mesta Hurbanovo na roky 2010 – 2013. Na základe 
zákona č. 309/2014 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore 
regionálneho rozvoja, je v zmysle § 18a zákona nevyhnutné PHSR obcí a ich aktualizácie 
schválené pred 1. januárom 2015 uviesť do súladu s ustanoveniami platného zákona. Na 
základe pripravovanej zmeny právnych predpisov bolo vypracované nové PHSR mesta 
Hurbanovo na roky 2014 – 2020, ktoré bolo schválené uznesením MZ č. 123/2015 zo dňa 
03.09.2015 s platnosťou do 31.12.2020. Nakoľko pri žiadostiach z Európskych 
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štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), ako i pri žiadostiach o nenávratné finančné 
prostriedky zo štátneho rozpočtu, ako aj celkovo v súlade s platnou legislatívou má mať 
Mesto Hurbanovo platný PHSR,  predložil sa na predĺženie do doby prijatia nového PHSR 
na roky 2021 -2027. Zároveň s cieľom prehodnotiť aktuálnosť predĺženého dokumentu 
PHSR ako aj jeho zosúladenie s PHSR Vyššieho územného celku Nitra, ďalej s ďalšími 
strategickými dokumentami SR v oblasti regionálneho rozvoja a plánovacej činnosti sa 
navrhuje v roku 2021 vytvoriť komisiu pri mestskom zastupiteľstve z poslancov MZ, zo 
zamestnancov MsÚ ako i zo zástupcov celého spektra spoločenského a hospodárskeho 
života v našom meste a následne začať práce na vytvorení nového strategického 
dokumentu PHSR na ďalšie obdobie. 
Bc. Tomaščin sa dotazoval, či sa schváli PHSR na obdobie 7 rokov. 
Mgr. Závodský, primátor mesta objasnil problematiku dlhodobého a náročného procesu 
obstarávania nového PHSR. Proces sa vykonáva na úrovni regiónu až príslušného kraja, za 
účasti širokého spektra dotknutých. Zohľadňuje a spracováva veľké množstvo požiadaviek 
organizácií, obyvateľstva a širokej verejnosti. 
Ing. Šesták poukázal na nutnosť súladu podávaných žiadostí o finančné prostriedky 
z eurofondov s platným PHSR.   
Uznesenie  č. 357/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
schvaľuje  
predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Hurbanovo na 
roky 2014-2020 do doby prijatia nového Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
mesta Hurbanovo na roky 2021 – 2027 bez pripomienok. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
PaedDr., Mgr. Hajníková, RNDr. Hamranová, JUDr. Rusňák,                        za                         6                                                                             
Bc. Tomaščin, Schvarcz, Ševčík,                                                                                  
                                                                                                                            proti                                   0               
Doležaj, Mgr. Pupák, Mgr. Tužinčin                                               zdržal sa hlasovania               3 
 
K bodu 12 
Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Hurbanove 
Materiál predkladal Mgr. Závodský, primátor mesta. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
     Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Hurbanove so zapracovanými 
požadovanými zmenami sa predložil na základe požiadavky Mestského zastupiteľstva v 
Hurbanove zo dňa 22.10.2020 na vykonanie zmeny vo schválenom Rokovacom poriadku 
Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, ktorý bol schválený uznesením č. 305/2020 – MZ 
zo dňa 10.09.2020. V novom návrhu rokovacieho poriadku boli zapracované zmeny 
týkajúce sa presunutia bodu rokovania „interpelácie poslancov“ z konca na začiatok 
rokovania mestského zastupiteľstva a s tým súvisiace znenie a to v čl. 5, čl. 15 a následne 
čl. 19. Ďalšia zmena v čl. 5 bod 4) o zaraďovaní bodov rokovania sa dopĺňa za slová „s 
výnimkou ustanovujúceho zasadnutia“ ďalší text „a mimoriadneho zasadnutia“, aby sa v 
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budúcnosti v odôvodnených prípadoch pri zvolaní mimoriadneho zasadnutia v 
neodkladných a dôležitých prípadoch, a taktiež aj pri voľbe napr. hlavného kontrolóra, 
alebo iných osôb, ktoré má v kompetencii menovať mestské zastupiteľstvo, ktoré má 
znaky výberového konania, mestské zastupiteľstvo mohlo venovať výlučne týmto 
dôležitým otázkam.   
Mgr. Tužinčin sa dotazoval p. kontrolóra o „povinnosti“ zúčastňovať sa poslancov na 
zasadnutí mestského zastupiteľstva v zmysle čl. 6 Rokovacieho poriadku.   
Ing. Cserge, hlavný kontrolór mesta – povinnosť vyplýva z ustanovení zákona. 
 
Uznesenie  č. 358/2020-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
a/ schvaľuje  
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Hurbanove v zmysle predloženého návrhu  
b/ ruší  
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, ktorý bol schválený uznesením 
Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 305/2020 – MZ, zo dňa 10.09.2020. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
PaedDr., Mgr. Hajníková, RNDr. Hamranová, JUDr. Rusňák,                        za                          8                                                                             
Bc. Tomaščin, Schvarcz, Ševčík, Doležaj, Mgr. Tužinčin                                                                                 
                                                                                                                            proti                                   0               
Mgr. Pupák                                                                                      zdržal sa hlasovania               1 

 
Poslanci Doležaj a Mgr. Pupák opustili rokovaciu miestnosť. 
 
K bodu 13 
Návrh na schválenie náčelníka Mestskej polície v Hurbanove 
Materiál predkladal Mgr. Závodský, primátor mesta. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
     Na menovanie Jozefa PROVAZNÍKA, trvale bytom Zelený Háj 1865, 947 01 
Hurbanovo, do funkcie náčelníka Mestskej polície v Hurbanove sa predložil návrh podľa § 
2 ods. 3 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, 
pričom v zmysle citovaného ustanovenia náčelníka na návrh primátora mesta vymenúva a 
odvoláva mestské zastupiteľstvo. Menovaný je poverený vedením mestskej polície od 
01.07.2020 a zákonná lehota trvania poverenia končí v mesiaci december 2020. Počas 
tohoto obdobia, keď Jozef Provazník bol poverený vedením mestskej polície vykonával 
aktívne svoju činnosť, kde sa mu podarilo zlepšiť činnosť mestskej polície a dosiahol 
zlepšenie výsledkov najmä na úseku verejného poriadku, životného prostredia, ako aj na 
úseku priestupkov proti majetku a aktívnejšieho prístupu a komunikácie s občanmi, kde 
osobne komunikuje a rieši problémy obyvateľov nášho mesta za účelom predchádzania 
protiprávnej činnosti. Zároveň dôsledne vyžaduje takýto prístup a plnenie si svojich 
povinností od všetkých policajtov mestskej polície. Tento trend sa snaží udržať aj napriek 
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zníženiu počtu mestských policajtov. P. primátor je s prácou Jozefa Provazníka nadmieru 
spokojný, vzájomná spolupráca je na vysokej úrovni. Na pravidelnej báze ho informuje o 
činnosti a problémoch mestskej polície. Operatívne spolu riešia aktuálne vzniknuté 
problémy. Plne sa pri jeho činnosti odzrkadľujú jeho skúsenosti z 20 ročnej policajnej 
praxe na OR PZ v Komárne a 6 rokov praxe obecného policajta, ako aj jeho dobrá miestna 
a osobná znalosť a znalosť problematiky mesta Hurbanovo, ako aj najpálčivejšie 
problémy, ktoré je potrebné riešiť.  Poznamenal, že funkcia náčelníka MsP nie je obsadená 
od 01.04.2020 a preto je už nanajvýš potrebné schváliť náčelníka mestskej polície s 
plnými kompetenciami a zodpovednosťou v súlade so zákonom o obecnej polícii. Na 
základe vyššie uvedených skutočností p. primátor dospel k názoru, že je najvhodnejším 
kandidátom na menovanie do funkcie náčelníka MsP a odporúča jeho zvolenie mestským 
zastupiteľstvom.  
Mgr. Tužinčin rozhodnutie o menovaní resp. nemenovaní nechá na poslancov, nakoľko 
členovia komisie verejného poriadku a dopravy nedospeli k jednotnému názoru. 
Poslanec Schvarcz sa osobne stretol s pánom Provazníkom; diskutovali o jeho plánoch 
v prípadne zvolenia do funkcie, o problematike neprispôsobivých spoluobčanov, o práci 
členov mestskej polície, a pod.. P. poslanec po zvažovaní okolností podporí menovanie p. 
Provazníka. 
Podporu menovania p. Provazníka vyslovili aj poslanci Ševčík  a PaedDr., Mgr. Hajní-
ková. 
JUDr. Rusňák v prípade neprítomnosti dvoch poslancov vyslovil dotaz na preverenie 
uznášaniaschopnosti mestského zastupiteľstva.   
     
Uznesenie č. 359/2020-MZ  
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
menuje  
Jozefa Provazníka, trvale bytom Zelený Háj 1865, 947 01 Hurbanovo, do funkcie 
náčelníka Mestskej polície v Hurbanove s účinnosťou od 07. decembra 2020. 
 
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo: 
PaedDr., Mgr. Hajníková, RNDr. Hamranová, JUDr. Rusňák,                        za                         6                                                                             
Bc. Tomaščin, Schvarcz, Ševčík,                                                                                  
                                                                                                                            proti                                   0               
Mgr. Tužinčin                                                                                   zdržal sa hlasovania               1 

Počas hlasovania poslanci Doležaj a Mgr. Pupák neboli prítomní. 
 
K bodu 14 
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK Mesta  Hurbanovo na I. polrok 2021 
Materiál predkladal Ing. Cserge, hlavný kontrolór mesta. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
     Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021 sa predložil Mestskému 
zastupiteľstvu v Hurbanove podľa ustanovení § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. 
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o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  
Zahŕňa A. Tematické kontroly:  
A.1. Kontrola plnenia ukladacích uznesení mestského zastupiteľstva v roku 2020.  
A.2. Kontrola vykonania vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta v roku 2020. 
B. Ostatné kontroly:  
B.1. Kontroly vykonané na základe uznesení MZ v Hurbanove.  
B.2. Kontroly vykonané na základe žiadosti primátora mesta, ak vec neznesie odklad.  
B.3. Kontroly vykonané na mieste z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa 
hlavný kontrolór dozvedel pri výkone kontrolnej činnosti.  
C. Ostatné úlohy:  
C.1. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta za rok 
2020. 
C.2. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020.  
C.3. Účasť na rokovaniach MZ v Hurbanove.  
C.4. Poskytovanie metodickej pomoci na MÚ, organizáciám zriadených mestom, 
komisiám zriadeným pri MZ Hurbanovo, ak o to požiadajú.  
C.5. Zvyšovanie odbornosti v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch, školení, 
zasadnutí organizovaných Združením hlavných kontrolórov SR.  
Postup kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta sa riadi § 20 až 27 zákona NR SR č. 
357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite.  
 
Uznesenie č. 360/2020-MZ  
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
schvaľuje 
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Hurbanovo na 1. polrok 2021. 
  
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo:                                   za                         7                                                                             
                                                                                 
                                                                                                                            proti                                   0               
                                                                                                           zdržal sa hlasovania               0 

Počas hlasovania poslanci Doležaj a Mgr. Pupák neboli prítomní. 
 
K bodu 15 
Rôzne 
 
K bodu 15.1 
Návrh prevádzkového poriadku zberného dvora 
Materiál predkladal Ing. Šesták, vedúci oddelenia regionálneho oddelenia MsÚ. Písomná 
správa tvorí prílohu zápisnice. 
     Mestskému zastupiteľstvu v Hurbanove sa predložil návrh prevádzkového poriadku pre 
prevádzku Zberný dvor v Hurbanove kvôli nasledovným skutočnostiam: Mesto Hurba-
novo požiadalo Okresný úrad v Komárne o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zberného 
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dvora na adrese Komárňanská 69, v areáli úseku služieb. V súčasnosti prebieha na danej 
adrese dotrieďovanie vyseparovaných zložiek odpadu (papier, plast, kov) na triediacej 
linke a príprava vyseparovaných komodít na odovzdanie zhodnotiteľom, ktorí sú zazmluv-
není s Mestom Hurbanovo. Zberný dvor Hurbanovo bude slúžiť na zabezpečenie realizá-
cie cieľov a povinností odpadového hospodárstva mesta v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. 
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a 
predpisov. Zberný dvor bude slúžiť na bezplatné odovzdanie vytriedených zložiek odpadu 
výlučne pre občanov mesta Hurbanovo a podnikateľské subjekty na území mesta 
Hurbanovo, ktorí majú riadne uhradený poplatok za odvoz a zneškodnenie odpadu. 
Prevádzkovanie zberného dvora so súhlasom Okresného úradu Komárno je dôležité 
zaviesť z dôvodu odberu a recyklácie nebezpečných odpadov akým sú elektospotrebiče, 
rôzne svietidlá a batérie, aby sa takto predišlo odovzdaniu týchto komodít nepovoleným 
osobám. Podmienkou vydania súhlasu na prevádzkovanie zberného dvora je vypracovanie 
prevádzkového poriadku, ktorý uvádza prevádzkový čas, technický opis zariadenia, 
organizačné a technické zabezpečenie prevádzky zberného dvora, opatrenia pre prípad 
havárie a zoznam druhov odpadov, na ktorých zber je prevádzkovateľ oprávnený.  
Poslanec Ševčík poďakoval za vykonávanie činnosti v oblasti separácie odpadov. 
Bc. Tomaščin nadostrel prípadnú možnosť rozšírenia otváracej doby pre obyvateľov, ktorí 
sú zamestnaní a nemajú možnosť prípadného využitia donášky na zberný dvor. 
Ing. Šesták – pohyb osôb v areáli mimo pracovnej doby nie je vhodný; v prípade potreby 
je možná dohoda s pracovníkmi, prípadne bude možné túto otváraciu dobu časom zmeniť 
podľa potreby. 
Mgr. Závodský, primátor mesta poznamenal, že otváracia doba mestskej kompostárne 
ostáva nezmenená. 
JUDr. Rusňák podporuje činnosť zberného dvora; otváracia doba sa môže upraviť 
neskôr.    
   
Uznesenie č. 361/2020-MZ  
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
prijíma  
Prevádzkový poriadok pre prevádzku: Zberný dvor v Hurbanove bez pripomienok. 
 
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo:                                   za                         7                                                                             
                                                                                 
                                                                                                                            proti                                   0               
                                                                                                          zdržal sa hlasovania               0 

Počas hlasovania poslanci Doležaj a Mgr. Pupák neboli prítomní. 
 
Mgr. Pupák sa vrátil do rokovacej miestnosti. 
 
K Bodu 15.2 
Správa o projekte KIP   
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Materiál predkladal Mgr. Závodský, primátor mesta. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
     Správa sa týka ukončenia realizácie projektu s názvom KIP on Learning na Základnej 
škole s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím jazykom maďarským. Obdobie 
realizácie projektu bolo od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019. Stanovená forma financovania bola 
refundácia vynaložených prostriedkov. Realizovaný neinvestičný projekt bol zameraný na 
zavedenie novej vyučovacej metódy, ktorá má zefektívniť výučbu a výchovu žiakov zo 
sociálne znevýhodneného prostredia. Projekt bol financovaný z eurofondov, pri 5 %  
spoluúčasti mesta. Celkové výdavky na projekt boli podľa predloženej správy vo výške 89 
900,74 € (z čoho 95 % predstavuje: 85 405,70 €). Vyúčtovanie bolo vykonané v dvoch 
reportoch. Z celkovej vyúčtovanej sumy bolo uznaných ako oprávnené výdavky: 81 
298,95 € (95 % z uvedenej sumy predstavuje: 77 234 €). V roku 2019 bolo škole 
refundovaných celkom 31 511,45 € a v roku 2020 bolo zatiaľ na bankový účet školy 
preposlaných 41 299,88 €. Okrem tejto sumy sa očakáva ešte refundácia zo ŠR vo výške 4 
422,66 €.  
Mgr. Pupák sa dotazoval, aké sú reálne merateľné výstupy a výsledky uvedeného 
projektu napr., koľko učiteľov a koľko žiakov sa do projektu zapojilo. Taktiež sa 
dotazoval, že kde sa nachádzajú refundované finančné prostriedky a kto uhradí neuznané 
výdavky; mal by ich uhradiť externý manager. Takúto službu považuje pre mesto za 
nepotrebnú a neefektívnu. 
Bc. Tomaščin súhlasí s Mgr. Pupákom a taktiež vyslovil nespokojnosť s prácou externého 
managmentu. 
Mgr. Závodský, primátor mesta -  o výsledkoch je možné sa informovať u riaditeľa školy. 
Refundované finančné prostriedky sú na účte školy. Spracovateľ správy pracoval 
s podkladmi, ktoré mu boli doručené. O neuznaní niektorých výdavkov rozhodol riadiaci 
orgán.   
JUDr. Rusňák plne súhlasí s námietkami poslancov. Poznamenal, že následky vzniknutej 
situácie by mala znášať aj externá spoločnosť. 
 
Poslanec Doležaj sa vrátil do rokovacej miestnosti.  
 
K uvedeným skutočnostiam sa vyjadrili aj poslanci Ševčík, Mgr. Tužinčin a Doležaj.  
Mgr. Závodský, primátor mesta informoval prítomných o plánovanej spolupráci v 
ďalšom projekte cezhraničnej spolupráce. Mesto by malo zabezpečiť stojisko pre 
požičovňu elektrických bicyklov na Rybárskej ulici v rámci budovania cyklotrasy. 
K technickému riešeniu sa vyjadril Ing. Šesták. 
Prítomní poslanci diskutovali o plánovanej stavbe a záverom  vyslovili požiadavku 
o ukončení spolupráce  so zoskupením PONS DANUBII.   
 
Mgr. Závodský, primátor mesta požiadal o hlasovanie poslancov k návrhu uznesenia k 
predloženému bodu 15.2 – Správa o ukončení realizácie projektu: KIP Learning  
 
Uznesenie č. 362/2020-MZ  
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Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
berie na vedomie 
predloženú správu o ukončení realizácie projektu KIP on Learning. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
PaedDr., Mgr. Hajníková, RNDr. Hamranová, JUDr. Rusňák,                        za                         6                                                                             
Bc. Tomaščin, Schvarcz, Ševčík,                                                                                  
                                                                                                                            proti                                   0               
Doležaj, Mgr. Pupák, Mgr. Tužinčin                                               zdržal sa hlasovania               3 
 
Mgr. Pupák predložil poslanecký návrh o schválenie ukončenia členstva v zoskupení 
PONS DANUBII.  
 
Mgr. Závodský, primátor mesta požiadal poslancov o hlasovanie za schválenie 
poslaneckého návrhu. 
 
Uznesenie č. 363/2020-MZ  
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
schvaľuje 
ukončenie členstva Mesta Hurbanovo v zoskupení PONS DANUBII ku dňu 31.12.2020. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                         za                          9                                                                                                                                                             
                                                                                                                            proti                                   0               
                                                                                                         zdržal sa hlasovania               0 
 
K bodu 15.3 
Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva Hurbanovo na rok 2021 
Materiál predkladal Mgr. Závodský, primátor mesta. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove na rok 2021: 
1. zasadnutie MZ - dňa 4.2.2021  
2. zasadnutie MZ - dňa 25.3.2021  
3. zasadnutie MZ - dňa 6.5.2021  
4. zasadnutie MZ - dňa 24.6.2021  
5. zasadnutie MZ - dňa 16.9.2021  
6. zasadnutie MZ - dňa 4.11.2021  
7. zasadnutie MZ - dňa 9.12.2021  
V prípade potreby je možné zvolať neplánované zasadnutie na návrh primátora mesta Mgr. 
Petra Závodského alebo poslancov mestského zastupiteľstva. Termíny plánovaných 
zasadnutí sú len orientačné, v prípade nepredvídaných udalostí je možné termín zasadnutia 
posunúť podľa potreby.   
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Mgr. Pupák predložil pozmeňujúci návrh zasadnutí MZ. Odôvodňuje ho tým, že ak budú 
zasadnutia častejšie, na jednom zasadnutí sa prerokuje menej materiálov a zasadnutia 
nebudú časovo zdĺhavé.  
 
Mgr. Závodský, primátor mesta podotkol, že na pracovnej porade poslanci nepredložili 
pozmeňujúce návrhy ani námietky. Upozornil na náročnosť a termín prípravy niektorých 
materiálov. Ďalej poznamenal, že v prípade nutnosti je možné zasadnutie MZ zvolať mimo 
plánu. K uvedeným sa pripojil aj JUDr. Rusňák. 
Bc. Tomaščin poznamenal, že je možné, že na plánovaný termín zasadnutia nebude 
materiál na prerokovanie.  
Mgr. Závodský, primátor mesta požiadal Mgr. Pupáka o predloženie návrhu na zmenu 
Plánu zasadnutí Mestského zastupiteľstva Hurbanovo na rok 2021.   
 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
súhlasí so zmenou plánu zasadnutí mestského zastupiteľstva  na rok 2021 nasledovne: 
1. zasadnutie MZ - dňa 28.1.2021  
2. zasadnutie MZ - dňa 25.2.2021  
3. zasadnutie MZ - dňa 25.3.2021  
4. zasadnutie MZ - dňa 29.4.2021  
5. zasadnutie MZ - dňa 27.5.2021  
6. zasadnutie MZ - dňa 24.6.2021  
7. zasadnutie MZ - dňa 16.9.2021  
8. zasadnutie MZ - dňa 26.10.2021  
9. zasadnutie MZ - dňa 25.11.2021  
10. zasadnutie MZ - dňa 14.12.2021  
V prípade potreby je možné zvolať neplánované zasadnutie na návrh primátora mesta Mgr. 
Petra Závodského alebo poslancov mestského zastupiteľstva. Termíny plánovaných 
zasadnutí sú len orientačné, v prípade nepredvídaných udalostí je možné termín zasadnutia 
posunúť podľa potreby.   
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
Doležaj, Mgr. Pupák, Schvarcz, Mgr. Tužinčin, Bc. Tomaščin                         za                          5                                                                                                                                                            
PaedDr., Mgr. Hajníková, JUDr. Rusňák, Ševčík                                             proti                                   3               
RNDr. Hamranová                                                                  zdržal sa hlasovania               1 
 
Mgr. Závodský, primátor mesta požiadal o predloženie návrhu uznesenia pre Plán 
zasadnutí Mestského zastupiteľstva Hurbanovo na rok 2021   
 
Uznesenie č. 364/2020-MZ  
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
berie na vedomie 
Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva  na rok 2021 podľa predloženého pozmeňo-
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vacieho návrhu. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
Doležaj, Mgr. Pupák, Schvarcz, Mgr. Tužinčin, Bc. Tomaščin                         za                          5                                                                                                                                                            
PaedDr., Mgr. Hajníková, JUDr. Rusňák, Ševčík                                             proti                                   3               
RNDr. Hamranová                                                                  zdržal sa hlasovania               1 
 
K bodu 15.4 
Ponuka na odkúpenie pozemku pri Ľadovej ploche  - informatívna správa 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
    Dňa 24.07.2020 bolo Mesto Hurbanovo oslovené v mene nových vlastníkov s kúpou 
pozemkov vedľa pozemkov vo vlastníctve Mesta Hurbanovo (Areál Zimného štadióna na 
adrese Záhradnícka č. 2986/69, 947 01 Hurbanovo). Vlastníci Ivan Maďar a Daniel Caltík 
sú od 26.06.2020 na základe dedičského konania 17D 32/2019 spoluvlastníci pozemkov 
uvedených na LV č. 1887 pre k. ú. Bohatá, evidovaných v registri „E“ na mape určeného 
operátu a to, parc. č.1259/1, 1259/2, 1259/3, 1259/4,  1262/1, 1262/2, 1263/1 a 1266/1. K 
prípadnému prevodu pozemkov na Mesto Hurbanovo je potrebné vypracovať nový 
geometrický plán na oddelenie tých častí pozemkov, ktoré tvoria jeden funkčný celok a sú 
momentálne oplotené. Pozemok označený ako parc. č. 1266/1 je pozemok pod cestným 
telesom. Do záhrady zasahuje pozemok parc. č. 1263/2, tento pozemok je podľa LV č. 440 
vo vlastníctve: Heineken Slovensko, a.s., Novozámocká 2, Hurbanovo, PSČ 947 12, IČO: 
36528391. Podľa prepočtov na mapovej časti, Mesto Hurbanovo môže získať okolo 650 
m2 z uvedených pozemkov. Podľa platného Územného plánu mesta Hurbanovo ide o 
pozemky s charakteristikou: Identifikačné číslo bloku B6 II. Funkčné využitie: Obytné 
územia so zástavbou s rodinnými domami, III. Základná charakteristika: Slúžia prevažne 
pre bývanie v rodinných domoch aj s hospodárskou činnosťou, ktorá nemá negatívny 
dopad na životné prostredie, doplnené nevyhnutnou občianskou, dopravnou a technickou 
vybavenosťou. Podľa platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta 
Hurbanovo, ktoré sú platné od dňa 29.04.2020 Príloha č. 3 Cenová mapa pozemkov 
určených na predaj pre investičnú výstavbu a na výstavbu rodinných domov, obytných 
bytov a ostatných pozemkov v zastavanej časti mesta a v mestských častiach je 9,- €/m2 . 
V prípade, že dôjde k prevodu v zmysle zásad, cena za pozemky predstavuje 650x9=5.850 
EUR. K celosti pozemkov je potrebné získať aj časť pozemku, ktorá je vo vlastníctve 
HEINEKEN SLOVENSKO a.s., a to vo výmere cca. 70 m2, oddeleného z pozemku parc. 
č. 1263/2 geometrickým plánom.   
Mgr. Pupák už na začiatku zasadnutia MZ predložil návrh na stiahnutie uvedeného bodu 
z rokovania aj z dôvodu, že nie sú schválené nové Zásady hospodárenia s majetkom mesta, 
(ďalej len Zásady) kde by boli zahrnuté nové pravidlá predaja a prenájmu nehnuteľností. 
Poslanec Ševčík navrhuje poveriť komisiu výstavby, územného plánovania a regionálne-
ho rozvoja, aby preverila potrebu odkúpenia ponúknutého pozemku. 
Bc. Tomaščin súhlasí s potrebou vypracovať nové Zásady. 
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Poslanec Doležaj považuje za vhodné vypracovať nové Zásady kde by sa prípadne 
doplnili ustanovenia „výhodnejších kúp“ na základe znaleckých posudkov. 
Ing. Dobi doplnil, že cena za nehnuteľnosť je informatívna. 
Bc. Tomaščin predložil poslanecký návrh o stiahnutí bodu 15.4. z rokovania, kým nebudú 
vypracované nové Zásady. 
 
Mgr. Závodský, primátor mesta požiadal poslancov o hlasovanie za návrh o stiahnutí 
bodu 15.4. z rokovania. 
 
Uznesenie č. 365/2020-MZ  
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
súhlasí 
so stiahnutím bodu 15.4 z rokovania Mestského zastupiteľstva v Hurbanove.  
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                            za                          9                                                                                                                                                                    
                                                                                                                           proti                                   0                                                                                  
                                                                                        zdržal sa hlasovania               0 
 
K bodu 15.5 
Žiadosť o prenájom pozemku na ul. Úzka – Katarína Csóková 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
    Dňa 10.09.2020 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť o prenájom pozemku od pani 
Kataríny Csókovej, bytom Úzka 50, 947 01 Hurbanovo. Jedná sa o pozemok, parcela 
registra „C“ č. 1617 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 702 m2 , v k. ú. Hurbanovo. 
Žiadaný pozemok je evidovaný v katastri nehnuteľností na LV č. 2376 a je vo vlastníctve 
Mesta Hurbanovo. Pani Csóková býva v rodinnom dome so súpisným číslom 401 so 
svojou rodinou, ktorý sa nachádza na žiadanom pozemku. Rodinný dom má v 
bezpodielovom spoluvlastníctve s bývalým manželom Gabrielom Lakatošom. Žiadateľka 
by chcela mať vysporiadané vzťahy voči vlastníkovi pozemku, ktorým je Mesto 
Hurbanovo z dôvodu užívania predmetného pozemku ako záhrada a dvor. Menovaná 
prenajímala pozemok od 01.06.2011 do 31.05.2016 na základe nájomnej zmluvy č. 
NEH199/2011. Nakoľko mala dlžoby voči Mestu Hurbanovo na nájomnom, nájomná 
zmluva nebola predĺžená. V súčasnej dobe nemá žiadateľka voči Mestu Hurbanovo žiadne 
dlžoby. Zákon č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení v § 9a, ods. 9, písm. c) 
pripúšťa prenajať majetok mesta bez verejnej súťaže alebo dobrovoľnej dražby v 
prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov zastupiteľstva. Nakoľko žiadateľka je 
vlastníčkou rodinného domu súpisného čísla 401, ktorý sa nachádza na parcele registra 
„C“ č. 1617 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 702 m2, by si chcela prenajímať ako 
pozemok ako dvor a záhradu a ako pozemok pod jej rodinným domom, bolo by nevhodné, 
aby sa táto časť pozemku prenajala formou verejnej súťaže alebo dobrovoľnej dražby. 
Mesto Hurbanovo navrhuje riešiť uvedený prípad v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) zákona 
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č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení.  
Mgr. Pupák konštatoval, že podaná žiadosť je z pohľadu pozemkového auditu a Zásad 
podobná, ako predchádzajúca žiadosť.  
Mgr. Závodský, primátor mesta a Ing. Dobi – na pozemku, ktorý si chce žiadateľka 
prenajať sa nachádza rodinný dom so súpisným číslom, ktorého je spoluvlasníčkou. 
Poslanec Ševčík navrhuje vyhovieť podanej žiadosti; po vypracovaní nových Zásad 
pozemok prípadne odpredať. 
 
Mgr. Závodský, primátor mesta požiadal poslancov o hlasovanie za návrh: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
1, konštatuje,  
že prenájom pozemku, parcely registra „C“ č. 1617 - zastavaná plocha a nádvorie o 
výmere 702 m2 v k. ú. Hurbanovo pre žiadateľku pani Katarínu Csókovú je prípad hodný 
osobitného zreteľa.  
2, odôvodňuje  
prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne: Žiadateľka býva so svojou rodinou v 
rodinnom dome so súpisným číslom 401, ktorý vlastní v bezpodielovom spoluvlastníctve s 
bývalým manželom, a ktorý sa nachádza na žiadanom pozemku. Žiadateľka by chcela mať 
vysporiadané vzťahy voči vlastníkovi pozemku, ktorým je Mesto Hurbanovo z dôvodu 
užívania predmetného pozemku ako záhrada a dvor.  
3, schvaľuje  
zverejnenie zámeru prenajať pozemok, parcelu registra „C“ č. 1617 - zastavaná plocha a 
nádvorie o výmere 702 m2 pre pani Katarínu Csókovú, bytom Úzka 50, 947 01 
Hurbanovo z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) zákona 
č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení na úradnej tabuli a webovej stránke Mesta 
Hurbanovo, a to najmenej 15 dní pred schvaľovaním tohto nájmu mestským 
zastupiteľstvom. Cena nájmu sa určuje podľa Zásad hospodárenia a nakladania s 
majetkom Mesta Hurbanovo vo výške 389 €/rok, čo je 32,40 € mesačne.  
 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
PaedDr., Mgr. Hajníková, RNDr. Hamranová, Ševčík                                     za                          3                                                                                                                                                            
Bc. Tomaščin                                                                                                     proti                                   1               
Doležaj, JUDr. Rusňák, Mgr. Pupák, Schvarc, Mgr. Tužinčin                  zdržal sa hlasovania               5 
Tento návrh uznesenia poslancami MsZ nebol prijatý. 
 
K bodu 15.6 
Žiadosť o prenájom priestorov – OZ DÚHÁČIK 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
    OZ DÚHÁČIK na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. NEH_008/2016 
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(ďalej len „zmluva“), uzatvorenej 31.12.2015, má v prenájme nebytové priestory na 
poschodí budovy Klubu dôchodcov o výmere 114 m2 , nachádzajúce sa na adrese ul. 
Komárňanská 146, 947 01 Hurbanovo. Platnosť zmluvy končí 31.12.2020. Hlavnými 
aktivitami OZ sú aktivity klubového typu, ktoré podporujú všestrannú a komplexnú 
výchovu detí a mládeže. Uvedené verejnoprospešné činnosti plánujú naďalej vykonávať 
na území mesta. OZ DÚHÁČIK podal dňa 26.11.2020 žiadosť o predĺženie vyššie 
uvedených nebytových priestorov. OZ DÚHÁČIK žiada o predĺženie možnosti užívania 
nebytových priestorov za účelom napomáhania osobnostného rozvoja a tvorivého spôsobu 
života detí a mládeže podľa § 9a. ods. 9, písm. c) zákona o majetku obcí za rovnakých 
podmienok. 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 poslancov. V snahe napomôcť k 
osobnostnému rozvoju a tvorivému spôsobu života detí a mládeže a podporiť činnosť OZ 
DÚHÁČIK, 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. 
 
Uznesenie č. 366/2020-MZ  
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
1, konštatuje,  
že prenájom priestorov na poschodí budovy Klubu dôchodcov, so súpisným číslom 241, 
na parcele registra „C“ č. 2604/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 199 m2 , 
zapísaná na LV č. 2376, nachádzajúcej sa na ul. Komárňanská v Hurbanove, je prípad 
hodný osobitného zreteľa.  
2, odôvodňuje  
prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne: Žiadateľ sa podieľa na vytváraní priestoru na 
organizovanie výchovných, vzdelávacích, športových a iných kultúrno-spoločenských 
aktivít, ktoré napomáhajú k osobnostnému rozvoju a vedú k plnohodnotnému a tvorivému 
spôsobu života a rozvoja osobnosti detí a mládeže. OZ DÚHÁČIK úzko spolupracuje s 
Klubom dôchodcov, s ktorým si navzájom pomáhajú a podporujú sa pri rôznych 
činnostiach.  
3, schvaľuje  
zverejnenie svojho zámeru prenajať poschodie budovy - Klub dôchodcov, so súpisným 
číslom 241, na parcele registra „C“ č. 2604/2 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej 
výmere 199 m2 , zapísaná na LV č. 2376, nachádzajúcej sa na ul. Komárňanská v 
Hurbanove pre OZ DÚHÁČIK, so sídlom Smreková 1, 947 01 Hurbanovo, IČO: 
42334772, zastúpené predsedkyňou Mgr. Tímeou Škulibovou za účelom napomáhania 
osobnostného rozvoja a tvorivého spôsobu života detí a mládeže. Výmera prenajímaných 
priestorov je 114 m2 . Cena prenájmu je stanovená podľa Zásad hospodárenia a 
nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo, bod L) Ostatné – individuálne pre každý objekt 
na obdobie 5 rokov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) 
zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení na úradnej tabuli a webovej stránke 
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Mesta Hurbanovo, a to najmenej 15 dní pred schvaľovaním tohto nájmu mestským 
zastupiteľstvom. Mesto Hurbanovo navrhuje cenu nájmu za symbolickú sumu 1,00 €.  
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                            za                          9                                                                                                                                                                    
                                                                                                                           proti                                   0                                                                                  
                                                                                        zdržal sa hlasovania               0 
  
K bodu 16 - Interpelácia 
     V rámci interpelácie poslanec Doležaj predložil resp. upozornil na požiadavku 
obyvateľov mesta o nachádzajúcej sa nerovnosti na Novozámockej ulici pri križovaní so 
Sládkovičovou ulicou. P. poslanec predložil ďalšie dotazy: 
- v akom štádiu je odkúpenie pozemku pri cintoríne v mestskej časti Vék 
- aký je predpokladaný termín vypracovania VZN o verejnom poriadku,  Zásad 

hospodárenia s majetkom mesta a pozemkového auditu  
- dotazoval sa na termín zahájenia výstavby ľadovej plochy 
Mgr. Závodský, primátor mesta  
- štátna cesta I. triedy je v správe SSC Bratislava; oboznámil prítomných o podanej 

žiadosti na dokončenie rekonštrukcie štátnej cesty I/64 
- majiteľ pozemku v mestskej časti Vék sa do dnešného dňa nedostavil na dohodnuté 

stretnutia.          
Poslanec Schvarcz  
- taktiež upozornil na nerovnosti (hrbole) na povrchu asfaltových chodníkov v meste; 

bolo by nutné ich odstrániť, čím by sa predišlo prípadným úrazom.   
Ing. Dobi  
- predpokladá, že návrh  Zásad hospodárenia s majetkom mesta bude predložený na 

nasledujúce zasadnutie MZ  
- vypracovanie dokumentu pozemkového auditu navrhuje v spolupráci s poslancami 

MZ.  
Ing. Šesták 
- projektová dokumentácia prekládky trafostanice, VN a NN je v štádiu dokončovania 
- Mesto Hurbanovo pre stavbu multifunkčnej ľadovej plochy vybavuje územné a 

stavebné povolenie. 
- podal informáciu od SZĽP o prebiehajúcich kontrolách projektu. Plánovaný termín 

realizácie prác je v roku 2021 s predpokladom prevádzky v zimnom období roku 2021. 
Mgr. Pupák požiadal 
- podporu pre ZŠ Hurbanovo pri hlasovaní na nimi podaný projekt 
- o podanie informácie o nákladoch pri realizácii stavby „Revitalizácia parku Bohatá“   

a stavby v ZŠ a MŠ Árpáda Fesztyho 
- ako zohľadňuje mesto vládou vydané nariadenie o odpustení dane z nehnuteľností pre 

daňovníkov nad 62 rokov. 
Ing. Kardhordó  
- vo VZN o dani z nehnuteľností Mesta Hurbanovo je úľava z dani pre daňovníkov nad 

70 rokov  
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Ing. Šesták  
- na revitalizáciu chodníkov, verejného osvetlenia a mobiliáru v parku Bohatá sa 

predpokladá úspora cca 10 % z predpokladaných nákladov 50 tis. €.    
Mgr. Pupák  
- poďakoval za transparentnosť verejného obstarávania na prevedenie prác   
Poslanec Ševčík  
- taktiež upozornil na nerovnosť (jamu) na štátnej ceste v časti Pavlov Dvor 
- prostredníctvom prenosu poprosil rybárov o neznečisťovanie brehu a  okolia rieky 

Žitavy.  
Bc. Tomaščin  
- sa obáva, že z dôvodu ukončenia zmluvy so spoločnosťou Bytkonfort Nové Zámky 

nastane „nefunkčná“ správa bytov 
- dotazoval sa,či nie je možnosť prenajať stroj na odstránenie nerovností na chodníkoch.  
Ing. Dobi  
- proces verejného obstarávania prebieha; správa bytov bude zabezpečená až do 

uzavretia nasledujúcej zmluvy 
Mgr. Tužinčin  
- upozornil na výmoľ na Cintorínskej ulici  
 
Ing. Šesták  
- pri prenajatí stroja (frézy) je nutné mať oprávnenie na jej prevádzkovanie za dodržania 

bezpečnostných predpisov pri práci 
- oprava výmoľov na miestnych komunikáciách už prebehla no Mesto má vedomosti aj 

o ďalších miestach, ktoré sa bude snažiť opraviť, za predpokladu vhodných 
poveternostných podmienok. 

Mgr. Závodský, primátor mesta  
- je pravdepodobné, že na odstránenie nerovností chodníkov bude nutné použiť inú 

technológiu a objednať iného dodávateľa.   
JUDr. Rusňák sa dotazoval 
- či sa dováža odpad z obce Martovce, či je výhodná zmluva na odvoz odpadu pre 

Mesto Hurbanovo a či pracovníci na úseku služieb ručne triedia vyseparovaný odpad 
z tejto obce   

Mgr. Závodský, primátor mesta  
- pre obec Martovce sa predložil nový návrh zmluvy s navýšenou cenou; očakáva sa 

stanovisko starostu obce    
- áno, z obce Martovce sa vozí znečistený separovaný odpad; v prípade jeho znečistenia 

nad mieru únosnosti sa odváža priamo na prekládkovú stanicu FCC; o tejto skutočnosti 
bol upozornený pán starosta na osobnom stretnutí. 

JUDr. Rusňák  
- informoval o poznatku od rodičov detí z MŠ Nový diel, že rodičia prispievajú 

finančnými prostriedkami pre MŠ a pri ich odovzdávaní neobdržia doklad a tieto 
financie nie sú účtované. Poprosil o vysvetlenie ich prípadného využitia.  

Bc. Tomaščin  
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- všetky príjmy sú evidované; iba poplatky pre rodičovské združenie sú platené 

v hotovosti a evidenciu o prijatí vedie triedna učiteľka. Od 1.1. 2021 sa budú platiť na 
účet. Pomôcky pre vyučovanie sa kupujú zo štátnych prostriedkov. 

Poslanec Schvarcz  
- rodičia v hotovosti uhrádzajú čiastku do triedneho fondu o čom obdržia doklad; o ich 

použití dostávajú informácie od triednej učiteľky.   
 
K bodu 17 
Diskusia 
 
       Do bodu diskusia sa nikto z prítomných neprihlásil.  
 
 
 
 
K bodu 18  
Záver  
 
      Nakoľko  program  rokovania  mestského zastupiteľstva  bol prerokovaný, primátor 
mesta Mgr. Peter Závodský sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a 
k nadchádzajúcim vianočným sviatkom poprial ich príjemné prežitie v kruhu svojich rodín 
a 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove ukončil. 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
Overovatelia:     Eduard Ševčík 
       
 
 
                             Jozef Doležaj 


