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Z á p i s n i c a 

 
z  21.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,  

ktoré sa konalo dňa 12. 1. 2021 
 

Rokovanie  21.  zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v  Hurbanove otvoril      
Mgr. Peter Závodský, primátor  mesta za účasti 11 poslancov (prezenčná listina je 
prílohou tejto zápisnice).  

 
Ďalší prítomní: RNDr. Mária Hamranová, zástupkyňa primátora mesta 

Ing. Koloman Cserge, hlavný kontrolór mesta 
Ing. Edita Gogolová, hlavná účtovníčka ekonomického odd. MsÚ 
Ing. Zoltán Šesták, vedúci oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ 
Bc. Jozef Vanko, projektový manažér MsÚ 
 

Primátor mesta Mgr. Peter Závodský predložil návrh programu rokovania.  
1. Zahájenie, schválenie pracovných komisií a zapisovateľky 
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 
3. Návrh I. zmeny rozpočtu mesta Hurbanovo na rok 2021 
4. Schválenie  realizácie a spolufinancovania  projektu CIZS Hurbanovo 
5. Záver 
 
Program rokovania 21. zasadnutia mestského zastupiteľstva  konaného dňa 12. 1. 2021 
bol poslancami mestského zastupiteľstva jednohlasne schválený. 
 
Mgr. Peter Závodský, primátor mesta predložil návrh na zloženie  pracovných  komisií 
a určil zapisovateľku a overovateľov zápisnice nasledovne: 
 
Návrhová komisia:  
Bc. Štefan Tomaščin, Mgr. Štefan Pupák, Mgr. Ľuboš Tužinčin.   
Do návrhovej komisie boli hlasovaním – „za“ – 8, „proti“ – 0, „zdržal sa“ – 3 (dotknutí),  
zvolení navrhnutí členovia. 
 
Mandátová komisia:  
JUDr. Miroslav Rusňák, Jozef Doležaj, Marián Botoš.   
Do mandátovej komisie boli hlasovaním – „za“ – 8, „proti“ – 1 (Doležaj), „zdržal sa“ – 2 
(Botoš, JUDr. Rusňák)  zvolení navrhnutí členovia. 
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Zapisovateľka:                                     Silvia Fejesová 
 
Overovatelia:       František Schvarcz 
                                                                         RNDr. Mária Hamranová                                                                                                         
 
 
K bodu 2 
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 
        Na 20. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, konaného dňa 3. 12. 2020 
boli prijaté uznesenia od čísla 340 do 366/2020 - MZ.  
Ukladaciu časť neobsahovalo ani  jedno uznesenie. 
 
 
K bodu 3 
Návrh I. zmeny rozpočtu mesta Hurbanovo na rok 2021 
Materiál predkladala Ing. Gogolová, v zastúpení Mgr. Závodský, primátor mesta. Písomná 
správa tvorí prílohu zápisnice. 
        Predložený návrh I. zmeny rozpočtu na rok 2021 je zameraný na navýšenie 
finančných prostriedkov v rámci podprogramu: 12.14. – Ochrana-COVID 19, nakoľko je 
mesto povinné zabezpečiť testovanie podľa materiálu vydaného Ministerstvom školstva s 
názvom Návrat do škôl 2021. Následne by mali byť tieto vynaložené financie refundované 
zo strany štátu, a preto sa o túto čiastku navyšuje príjmová strana rozpočtu. Číselné 
vyjadrenie navrhovaných zmien je uvedené v tabuľkovej časti I. zmeny rozpočtu mesta. 
Ostatné položky rozpočtu ostávajú nezmenené. 
 
Poslanec Botoš prosil vedenie mesta, aby celoplošné testovanie obyvateľov bolo 
realizované podľa ulíc alebo podľa abecedy.  
Poslanec Schvarcz sa informoval o miestnostiach, ktoré budú určené ako testovacie 
miestnosti.  
 
Uznesenie  č. 367/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2021 podľa predloženého návrhu. Celková výška 
rozpočtovaných príjmov aj výdavkov po zapracovaní všetkých úprav je: 7 510 024 €. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                          za                                11                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
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K bodu 4 
Schválenie  realizácie a spolufinancovania  projektu CIZS Hurbanovo 
Materiál predkladal Ing. Šesták, vedúci odd. regionálneho rozvoja MsÚ. Písomná správa 
tvorí prílohu zápisnice. 
        Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre 
Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo dňa 8.10.2020 výzvu č. IROP-PO2-
SC212- 2020-58 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok za účelom 
integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej 
zdravotnej starostlivosti.  
Kód výzvy: IROP-PO2-SC212-2020-58 Prioritná os 2 Ľahší prístup k efektívnym a 
kvalitnejším verejným službám Špecifický cieľ:  
2.1.2 Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej 
starostlivosti.  
Typ výzvy: otvorená  
Dátum vyhlásenia: 8. októbra 2020  
Dátum uzavretia: SO pre IROP uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok (ďalej len „výzva“) 28. februára 2021 alebo po vyčerpaní finančných 
prostriedkov.  
Vyhlásenie výzvy č. IROP-PO2-SC212-2020-58 nadväzuje na realizovanú výzvu na 
predkladanie projektových zámerov č. IROP-PO2-SC212-PZ-2019-13, do ktorej sa mesto 
Hurbanovo zapojilo predložením zámeru rekonštrukcie bývalého zdravotného strediska s 
názvom „CIZS Hurbanovo“. Vydaním kladnej hodnotiacej správy MZ SR č. Z009580-
2020 zo dňa 19.2.2020 k predloženému projektovému zámeru č. Z71369-2019, bol zámer 
mesta hodnotiacou komisiou MZ SR odporučený s pripomienkami.  
Mesto Hurbanovo sa stalo oprávneným žiadateľom o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku na jeho realizáciu. Podmienkou na predloženie Žiadosti o 
nenávratný finančný príspevok na vybudovanie Centra integrovanej zdravotnej 
starostlivosti v meste Hurbanovo je schvaľujúce uznesenie mestského zastupiteľstva o:  
- súhlase mestského zastupiteľstva s realizáciou projektu CIZS Hurbanovo,  
- rozsahu poskytovaných služieb v CIZS Hurbanovo,  
- finančnej spôsobilosti na spolufinancovanie projektu CIZS Hurbanovo z vlastných 
zdrojov,  
- forme zabezpečenia partnerstva v CIZS Hurbanovo. 
Na základe prijatého uznesenia pristúpi mesto v januári 2021 k podaniu žiadosti o 
nenávratný finančný príspevok na vybudovanie Centra integrovanej zdravotnej 
starostlivosti v meste Hurbanovo, o ktorej rozhodne MZ SR.  
Odôvodnenie: Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove schválilo uznesením č. 157/2019 - MZ 
zámer na rekonštrukciu bývalého zdravotného strediska, vyhlásenie verejných súťaží, 
prípravu štúdie k investičnej akcii a podanie žiadosti projektového zámeru.  
Následne Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove schválilo uznesením č. 192/2019 - MZ v 
rámci výzvy na predkladanie projektových zámerov č. IROP-PO2-SC212-PZ-2019-13:  
1) predloženie projektového zámeru za účelom realizácie projektu CIZS Hurbanovo v 
objekte zdravotného strediska na ul. Komárňanská č. 104, Hurbanovo,  
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2) poskytované služby v centre integrovanej zdravotnej starostlivosti:  
a. všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť pre dospelých  
b. všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť pre deti a dorast  
c. špecializovaná gynekologická ambulantná zdravotná starostlivosť  
d. špecializovaná zubno-lekárska ambulantná starostlivosť  
e. špecializovaná chirurgická ambulantná starostlivosť  
f. špecializovaná rádio diagnostická ambulancia  
g. iné služby s poskytovaním sociálne – zdravotné poradenstvo, ADOS  
3) zabezpečenie finančných prostriedkov zo strany žiadateľa na spolufinancovanie 
realizovaného projektu vo výške 5 % z oprávnených výdavkov max. 45 tis. €,  
4) formu zabezpečenia partnerstva v centre integrovanej zdravotnej starostlivosti 
prostredníctvom zmlúv o partnerstve.  
Mesto zrealizovalo prijaté uznesenia mestského zastupiteľstva a na ich základe predkladá 
mestskému zastupiteľstvu materiál na ďalšie schválenie v procese integrácie primárnej 
zdravotnej starostlivosti v CIZS Hurbanovo. 
 
Mgr. Peter Závodský, primátor mesta otvoril rozpravu. Do rozpravy sa prihlásil Bc. 
Tomaščin, Mgr. Pupák, Ševčík, Botoš a JUDr. Rusňák. 
Informácie k tomuto bodu materiálu podal Mgr. Závodský, Ing. Šesták a Bc. Vanko.  
Primátor mesta uzatvoril rozpravu a vyzval návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na 
uznesenie: 
 
Uznesenie  č. 368/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
pre účely predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok, v rámci Výzvy na 
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok za účelom integrácie primárnej 
zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti, č. 
výzvy IROPPO2-SC212-2020-58:  
1. zabezpečenie realizácie projektu “Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, 
Hurbanovo“  v  objekte  zdravotného  strediska  na  ul.  Komárňanská č. 104,  Hurbanovo  
2. zabezpečenie zavedenia poskytovaných služieb v „Centre integrovanej zdravotnej 
starostlivosti, Hurbanovo“ v rozsahu:  
     1. všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť pre dospelých  
     2. všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť pre deti a dorast  
     3. špecializovaná gynekologická ambulantná zdravotná starostlivosť  
     4. špecializovaná zubno-lekárska ambulantná starostlivosť  
     5. špecializovaná chirurgická ambulantná starostlivosť  
     6. špecializovaná rádio diagnostická ambulancia  
     7. špecializovaná ambulantná starostlivosť v odbore fyziatrie, balneológie a liečebnej   
         rehabilitácie  
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8. iné zdravotnícke a sociálne služby  
           1. služby sociálneho poradenstva, opatrovateľská služba, požičovňa zdravotníckych   
               pomôcok,  
           2. služby domácej ošetrovateľskej starostlivosti  
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu “Centrum 
integrovanej zdravotnej starostlivosti, Hurbanovo“, ktorého celkové rozpočtované 
výdavky pre  účely  predloženia  žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok  predstavujú  
sumu 1 691 000,00 Eur, s výškou spolufinancovania žiadateľa 41 176,47 Eur z vlastných 
finančných zdrojov, t.j. 5% z celkových oprávnených výdavkov 823 529,41 Eur (NFP 
85% EFRR: 700 000,00 Eur, NFP 10% ŠR: 82 352,94 Eur),  
4. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu “Centrum 
integrovanej zdravotnej starostlivosti, Hurbanovo“, ktorého celkové rozpočtované 
výdavky pre účely predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok predstavujú sumu 
1 691 000,00 Eur, s výškou spolufinancovania žiadateľa 867 470,60 Eur z vlastných 
finančných zdrojov, tj. 100% z celkových neoprávnených výdavkov 867 470,60 Eur, 
5. formu zabezpečenia partnerstva v Centre integrovanej zdravotnej starostlivosti, 
Hurbanovo prostredníctvom Zmluvy o partnerstve. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                          za                                11                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
 
K bodu 5 – Z á v e r  
        Nakoľko  program  rokovania  mestského zastupiteľstva  bol prerokovaný, primátor 
mesta Mgr. Peter Závodský sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 21. 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove. 

 
 
 
 

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

 
 

 

Overovatelia:    František  S c h v a r c z                           

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


