
 
Zápisnica z 22. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 

konaného dňa 18. 1. 2021 
- 1 - 

 
Z á p i s n i c a 

 
z  22.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,  

ktoré sa konalo dňa 18. 1. 2021 
 

Rokovanie  22.  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. Róbert Dobi, vedúci správneho odd. 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. Dodatok č. 1  k  Zásadám  hospodárenia  a  nakladania  s  majetkom  Mesta   
    Hurbanovo - návrh, v súvislosti s pandémiou COVID-19 
4. Záver 
 
Poslanec Doležaj predložil poslanecký návrh na doplnenie programu rokovania 
mestského zastupiteľstva o jeden bod:  
Schválenie na zrušenie člena Komisie finančnej, správy majetku mesta a verejnej súťaže 
zriadenej MZ v Hurbanove. 
 
Mgr. Závodský, primátor mesta poprosil poslancov o hlasovanie za pôvodný návrh 
programu rokovania: 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                        za                                 0                                                                             

             proti                       9 
 JUDr. Rusňák, Schvarcz                                                                                           zdržal sa hlasovania   2 
Pôvodný návrh programu 22. zasadnutia mestského zastupiteľstva nebol schválený. 
 
Hlasovanie za program rokovania s rozšírením poslaneckým návrhom: 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                        za                                11                                                                             

             proti                       0 
                                                                                                                              zdržal sa hlasovania   0 

Program rokovania 22. zasadnutia mestského zastupiteľstva  konaného dňa 18. 1. 2021 
bol poslancami mestského zastupiteľstva schválený s navrhnutou zmenou. 
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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, Ctibor Melich.   
Do návrhovej komisie boli hlasovaním – „za“ – 8, „proti“ – 0, „zdržal sa“ – 3 (dotknutí),  
zvolení navrhnutí členovia. 
 
Mandátová komisia:  
František Schvarcz, PaedDr., Mgr. Angelika Hajníková, Marián Botoš.   
Do mandátovej komisie boli hlasovaním – „za“ – 8, „proti“ – 0, „zdržal sa“ – 3 (dotknutí)  
zvolení navrhnutí členovia. 
 
Zapisovateľka:                                     Silvia Fejesová 
 
Overovatelia:       JUDr. Miroslav Rusňák 
                                                                         Eduard Ševčík                                                                                                         
 
K bodu 2 
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 
        Na 21. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, konaného dňa 12. 1. 2021 
boli prijaté uznesenia od čísla 367 do 368/2021 - MZ.  
Ukladaciu časť neobsahovalo ani  jedno uznesenie. 
 
K bodu 3 
Dodatok č. 1  k  Zásadám  hospodárenia  a  nakladania  s  majetkom  Mesta  
Hurbanovo - návrh, v súvislosti s pandémiou COVID-19 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
        Mesto Hurbanovo plánuje umožniť vytvorenie na území mesta Hurbanovo verejné 
MOM (prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia: Mobilné odberové miesto). 
Prevádzkovateľ takého zariadenia sa musí preukázať, že: 
a) má užívacie právo k priestorom, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať, 
b) priestory podľa písmena a) spĺňajú požiadavky z hľadiska ochrany zdravia, 
c) bezúhonnosť, 
d) žiadosť bola podaná počas výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej 
situácie (ďalej len „krízová situácia“)v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. 
stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na 
území Slovenskej republiky (ďalej len „z dôvodu ochorenia COVID-19“). 
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 Verejné MOM mesto plánuje pomôcť otvoriť poskytovateľovi zdravotnej 
starostlivosti  v Hurbanove, v mestskej časti Bohatá na adrese ul. Novozámocká č. 
182/102 (Kultúrny dom Bohatá parc. č. 398, v k. ú. Bohatá), ktorý vyhovuje zo všetkých 
hľadísk požadovaných RÚVZ v Komárne. V súvislosti s ochranou verejného zdravia, 
týmto pre obyvateľov mesta Hurbanovo chce zabezpečiť odberné miesto, ktoré budú mať 
k dispozícii bez cestovania a znížiť tak mobilitu obyvateľov a tým znížiť riziko nákazy 
koronavírusom.  
 V súčasnosti sa čaká na vyhlásenie výzvy Ministerstvom zdravotníctva SR na 
zriaďovanie MOM, kde je potrebné rýchlo reagovať, čo pre poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti znamená povinnosť predložiť nájomnú zmluvu, kde v súčasnosti zo strany 
mesta nie je možné okamžite reagovať a uzatvoriť zmluvu bez súhlasu mestského 
zastupiteľstva.  Aby nedošlo k zmareniu možnosti zriadenia MOM v Hurbanove, preto 
mesto predkladá návrh dodatku k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta 
Hurbanovo, vďaka ktorému bude vedieť rýchlo zareagovať na vzniknutú situáciu.
 K urýchleniu možnosti na uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi Mestom Hurbanovo 
a prevádzkovateľom verejného MOM mesto navrhuje doplniť Zásady hospodárenia a 
nakladania s majetkom mesta Hurbanovo. 
 
Po predložení materiálu pán primátor otvoril diskusiu. Prítomní poslanci sa informovali 
o príprave a priebehu skríningového testovania v meste Hurbanovo za účelom 
pretestovania obyvateľstva kvôli koronavírusu COVID-19, ktoré sa uskutoční 23. a 24. 
januára 2021 na vyznačených odberných miestach. 
Bližšie informácie podal Mgr. Závodský a RNDr. Hamranová. 
Po uzatvorení diskusie návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie: 
 
Uznesenie  č. 369/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
doplňuje  
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo, ktoré sú platné od 
29.04.2020 a boli schválené uznesením č. 223/2020-MZ o Dodatok č. 1 v nasledovnom 
znení:  
Článok IV. Postup prenechávania majetku mesta do užívania právnickým alebo fyzickým 
osobám, dopĺňa o bod č. 8 a č. 9:  
8)  O prenájme nehnuteľného majetku mesta počas mimoriadnej situácie alebo 
výnimočného stavu, ďalej len „krízového stavu“ (vyhláseného v zmysle zákona vládou 
SR) rozhoduje primátor mesta. Podmienkou je využívanie prenajatého majetku vo 
verejnom záujme. Doba prenájmu je maximálne 60 dní ktorá doba v prípade trvania 
mimoriadnej situácie alebo výnimočného stavu môže byť predĺžená.  
Cena za prenájom sa určí bezodplatne, alebo vo výške režijných nákladov.  
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O takomto prenájme primátor mesta informuje poslancov na najbližšom zasadaní 
zastupiteľstva. 
 
9)  Počas vyhláseného krízového stavu môže primátor mesta pri prenájme nehnuteľného 
majetku mesta využiť  aj formu Zmluvy o výpožičke, tento spôsob je upravený v 
Občianskom zákonníku (§ 659 a ďalšie). Ide o zmluvu, podstatou ktorej je to, že jedna 
zmluvná strana prenecháva druhej individuálne určenú vec na dohodnutú dobu na 
bezplatné užívanie. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                          za                                11                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 4 
Poslanecký návrh – Schválenie na zrušenie člena Komisie finančnej, správy majetku 
mesta a verejnej súťaže zriadenej MZ v Hurbanove 
Materiál predkladal Jozef Doležaj, poslanec MZ. Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 
       Na základe žiadosti člena komisie pán poslanec navrhol schváliť zrušenie členstva 
v predmetnej komisii Mgr. Vojtecha Valkóa, trvale bytom Komoča č. 342, okres Nové 
Zámky v Komisii finančnej, správy majetku mesta a verejnej súťaže pri MZ v Hurbanove 
k 31. 12. 2020 z dôvodu zmeny pracovného miesta a pracovnej zaneprázdnenosti. 
 
Uznesenie  č. 370/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie 
vzdanie sa členstva Mgr. Vojtecha Valkóa, trvale bytom Komoča č. 342, 941 21 okres 
Nové Zámky v Komisii finančnej, správy majetku mesta a verejnej súťaže pri Mestskom 
zastupiteľstve v Hurbanove k 31. 12. 2020. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                          za                                11                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Poslanec Ševčík prosil, aby termín podania materiálu do mestského zastupiteľstva bol 
dodržaný – 7 dní pred konaním. 
JUDr. Rusňák sa pýtal, či môže mestské zastupiteľstvo schváliť predmetnú žiadosť so 
spätným dátumom. 
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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 22. 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove. 

 
 
 

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

 
 

Overovatelia:    JUDr. Miroslav  R u s ň á k                           

                            Eduard  Š e v č í k 


