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Z á p i s n i c a 

 
z  24.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,  

ktoré sa konalo dňa 25. 2. 2021 
 

Rokovanie  24.  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 
Ing. Róbert Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ 
Jozef Provazník, náčelník MsP Hurbanovo 
 

Primátor mesta Mgr. Peter Závodský predložil návrh programu rokovania.  
 
  1. Zahájenie, schválenie pracovných komisií a zapisovateľky 
  2. Interpelácia 
  3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 
  4. Návrh na doplnenie č. 4 VZN č. 122 o poskytovaní soc. služieb a o sume úhrad,    
      spôsobe jej určenia a platenia za poskytované sociálne služby 
  5. Žiadosť o zmenu uznesenia č. 435/2017 v súvislosti s projektom KOMBI pre Európske   
      zoskupenie územnej spolupráce Pons Danubii – II. kolo 
  6. Návrh II. zmeny rozpočtu mesta Hurbanovo na rok 2021 
  7. Informatívna správa k pohľadávkam k 31. 12. 2020 
  8. Správa o výsledku kontroly HK/1/2021 – overenie objektívneho stavu kontrolovaných   
      skutočností na základe žiadosti primátora mesta v zariadení Smaragd Hurbanovo 
  9. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2020 
10. Rôzne 
      10.1 Žiadosť o odkúpenie pozemku – Etela Ďurčovičová – zámer 
      10.2 Žiadosť o odkúpenie pozemku – Mgr. Adriana Valíčková – zámer 
      10.3 Žiadosť o prenájom nadstavby fekálneho vozidla – Obec Gbelce 
      10.4 Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy – Verting, s.r.o. Hurbanovo 
      10.5 Prenájom nebytových priestorov - Verting, s.r.o. – platby režijných nákladov 
      10.6 Poslanecký návrh – posúdenie možnosti využitia komunikácie na cyklotrasu   
              Hurbanovo – Zelený Háj 
      10.7 Poslanecký návrh – Kampaň na zníženie znečisťovania životného prostredia 
      10.8 Poslanecký návrh – Vybavenie extravilánu mesta fotopascami 
      10.9 Poslanecký návrh – Nový Bacher – rezidenčná štvrť 
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      10.10 Poslanecký návrh – Odkúpenie pozemkov a nehnuteľností do vlastníctva mesta     
                (Východná ulica) 
      10.11 Poslanecký návrh – Umiestnenie kontajnerov na odpad v rekreačných zónach 
      10.12 Poslanecký návrh – Oplotenie časti pozemku na križovatke ulíc Malá –  
                Árpáda Fesztyho 
      10.13 Poslanecký návrh – Nákupné poukážky pre dôchodcov 
      10.14 Poslanecký návrh – Komplexná rekonštrukcia ciest a chodníkov  
 11. Diskusia 
 12. Záver 
 
Program rokovania 24. zasadnutia mestského zastupiteľstva  konaného dňa 25. 2. 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, PaedDr., Mgr. Angelika Hajníková   
Do návrhovej komisie boli hlasovaním – „za“ – 9, „proti“ – 0, „zdržal sa“ – 2 (Bc. 
Tomaščin, Mgr. Pupák),  zvolení navrhnutí členovia. 
 
Mandátová komisia:  
Jozef Doležaj, RNDr. Mária Hamranová, Marián Botoš  
Do mandátovej komisie boli hlasovaním – „za“ – 8, „proti“ – 0, „zdržal sa“ – 3 (dotknutí)  
zvolení navrhnutí členovia. 
 
Zapisovateľka:                                     Silvia Fejesová 
 
Overovatelia:       Mgr. Ľuboš Tužinčin 
                                                                         František Schvarcz                                                                                                         
 
K bodu 2 – I n t e r p e l á c i a 
        V rámci interpelácie sa Mgr. Pupák informoval o výsledku šetrenia skládky 
komunálneho odpadu oproti reštaurácie Twins na ul. Komárňanskej. 
Pýtal sa na aktuálny počet voľných mestských nájomných bytov, nakoľko zverejnený 
poradovník mestských nájomných bytov je aktualizovaný k decembru 2019. 
Prosil informovať, na základe čoho pristúpilo mesto k výrubu drevín na sídlisku Stred a ul. 
Výskumnícka.  
Pán Provazník, náčelník MsP na prvý dotaz uviedol, že znečistenie parku oproti 
reštaurácie Twins je dlhodobá problematika. Riešením bude namontovanie fotopascí. 
Projekt je rozpracovaný na rozšírenie kamerového systému mestskej polície.  
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V blízkej budúcnosti bude namontovaná rotačná kamera. Väčšina prípadov vynášania 
odpadov sa deje v noci a cez víkendy. Mestská polícia celkovo riešila šesť prípadov na 
úseku verejného poriadku, z čoho v štyroch prípadoch bol zistený priestupca a pokutovaný 
s blokovou pokutou.  
Mgr. Závodský, primátor mesta k druhému dotazu konštatoval, že mesto v súčasnosti 
nedisponuje žiadnym voľným bytom. Poradovník mestských nájomných bytov na stránke 
mesta bude aktualizovaný. 
Bc. Tomaščin dodal, že v mesiaci november zasadala Komisia sociálna, bytová 
a zdravotná pri MZ v Hurbanove. Podané žiadosti o pridelení nájomných bytov boli 
preskúmané a vytriedené. Po vyhotovení zápisnice bude zverejnená na webovej stránke 
mesta.   
Mgr. Závodský, primátor mesta k výrubu stromov konštatoval nasledovné: 
           Mesto Hurbanovo obdržalo požiadavku o vysvetlenie k podnetu od Slovenskej 
inšpekcie životného prostredia Bratislava k výrubom drevín na území mesta Hurbanovo.  
1.) K určeniu príslušnosti obce na vydanie rozhodnutia: 
           Mesto Hurbanovo dňa 09.03.2020 požiadalo Okresný úrad Komárno, Odbor 
starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 69 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o určenie 
obce, ktorá bude vykonávať konania o vydaniach súhlasov o výrube drevín v prípadoch, 
kedy bude žiadateľom Mesto Hurbanovo.  Učinilo tak po páde smreka počas februárových 
silných vetrov, kedy sa tento 20 metrov vysoký strom zlomil v strede kmeňa a poškodil 
niekoľko hrobových miest v cintoríne v mestskej časti Hurbanovo. Okresný úrad 
v Komárne určil, že správnym orgánom v konaní o vydanie súhlasu na výrub drevín pre 
Mesto Hurbanovo bude Mesto Nesvady.    
2.) K výrubu drevín v cintoríne, v mestskej časti Hurbanovo: 
          Nakoľko silné vetry vo vyššie uvedenom  období opakovane trvali niekoľko dní, 
množili  sa opakované podnety a sťažnosti obyvateľov, že v cintoríne nachádzajúce sa 30 
metrov vysoké ihličnaté stromy silno, až nebezpečne vykláňajú zo svojej vertikálnej osi 
(jedna jedľa sa opierala o tuje). Niektoré z týchto stromov boli vysadené priamo na 
hroboch, ktorých betónové základy sú polámané pôsobením koreňových systémov drevín. 
Tieto dreviny boli rozmiestnené ďaleko od seba ako solitéry a nič ich nechránilo pred 
nárazovými vetrami. Ihličnaté dreviny sú plytko zakorenené, čo predstavuje ďalšie 
bezpečnostné riziko. Na základe uvedeného a v prvom rade  z dôvodu obavy 
bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo značnej škody majetku 
Mesto Hurbanovo, ako správca cintorínov oznámilo nájomníkom dotyčných pohrebných 
miest zámer asanácie drevín a následne podalo správnemu orgánu - Mestu Nesvady 
Žiadosť o súhlas výrubu 6 ks drevín (4 ks jedľa, 2 ks tuja).  
V žiadosti boli riadne vyplnené požadované údaje žiadateľa, súhlas vlastníka pozemku -  
Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Hurbanovo, špecifikácia drevín, odôvodnenie a lokalita 
náhradnej výsadby. Prílohou žiadosti bola situácia s označením dotknutých drevín a výpis 
z katastra nehnuteľností LV. Mesto Nesvady po obdržaní podanej žiadosti vykonalo vo 
veci správne konanie a  vydaným právoplatným Rozhodnutím dňa 14.04.2020 súhlasilo 
s výrubom 6 ks drevín ako bolo uvedené v žiadosti.  
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V mesiaci december roku 2020 Mesto Hurbanovo v spolupráci s arboristom Richardom 
Hólyom, vykonávateľom výrubu pristúpilo k výrubu 5 ks najrizikovejších drevín.  
Po konzultácii s menovaným sa výrub 1 ks jedle, ktorá sa nachádza pri príjazdovej ceste 
cintorína, nevykonal. Náhradná výsadba v počte 12 ks druhu céder sa vykoná  po 
dôkladnom výbere miesta na pozemku parc. č. 3192 (reg. „C“) k. ú. Hurbanovo 
v cintoríne, mestskej časti Hurbanovo.  
3.) K výrubu drevín na sídlisku Stred v Hurbanove : 
             Mesto Hurbanovo sa s problematikou drevín, poškodzujúcich cudzí majetok začal 
zaoberať po opakovaných podnetoch vlastníkov a správcov bytov na sídlisku Stred 
v Hurbanove – v lokalite  ulíc Jókaiho, Komenského a Nejedlého. Mesto Hurbanovo bolo 
v uvedenej veci dotknuté aj ako správca zelene aj ako vlastník pozemku, kde sa dreviny 
nachádzali. V uvedenej veci sa za účasti Mesta Hurbanovo, zástupcu vlastníkov 
bytov, zástupcu správcu bytov spoločnosti Bytkomfort a konateľa spoločnosti Vodární 
a kanalizácii mesta Hurbanovo, s. r. o. vykonala vo veci dňa 11.11.2020  tvaromiestna 
obhliadka.  Zistilo sa, že  6 ks drevín druhu javor mliečny boli vysadené v bezprostrednej 
blízkosti obytných domov vo vzdialenosti 1 až 2 metre od stien budov. Ich koreňové 
systémy vydúvali okapové chodníky, narúšajú statiku stavby a ich koruny sa dotýkajú 
stien. Odtok splaškových vôd znemožňoval koreňový systém zapustený priamo do 
kanalizačnej prípojky, čo spôsobovalo premáčanie stien v suterénoch obytných domov. 
Pozdĺž steny sa ďalej nachádzajú 2 ks plynových prípojok. Jedna z nich sa nachádzala 
priamo pri kmeni dreviny čo spôsobovalo ďalšie riziko. Zo záverov tvaromiestnej 
obhliadky a po konzultácii s ďalším zástupcom správcu bytov SBD v. d. Komárno 
vyplynulo, že Mesto Hurbanovo Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 6 ks drevín druhu 
javor mliečny  správnemu orgánu – Mestu Nesvady podá. Vykonalo tak dňa  20.11.2020.    
Príslušný správny orgán vo veci vykonal konanie a vydal Rozhodnutie č. j. 
174/7224/2020-AK dňa 16.12.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.12.2020, kde 
súhlasilo s výrubom 6 ks drevín v uvedenej lokalite. Na základe vydaného povolenia sa 
v mesiaci január r. 2021 pristúpilo k výrubu javora mliečneho (č. 1 – pri bytovom dome na 
adrese Komenského č. 5, 7). V mesiaci február r.2021 sa pristúpilo k výrubu ďalších 
piatich drevín (č.2-6). Náhradná výsadba 18 ks lipy malolistej budú vysadené na jar roku 
2021 v lokalite sídliska Stred Hurbanovo, pri detskom ihrisku Cultplay. 
            Poznamenávame, že Mesto Hurbanovo opakovane rieši sťažnosti obyvateľov 
v danej lokalite.  Napriek tomu, že správcom zelene je Mesto Hurbanovo, tu obyvatelia 
hlavne pre účel tienenia dlhé roky svojvoľne vysádzali a vysádzajú  rôzne druhy drevín na 
nevhodné miesta, bez predchádzajúcej vzájomnej konzultácie, a to  napr.: v nedostatočnej 
vzdialenosti vedľa obvodových stien bytových domov, priamo pod balkóny bytoviek, ako 
aj nad vedenia podzemných inžinierskych sietí bez preverenia ich existencie. V lokalite 
sídliska je veľký počet  a rôznorodosť drevín, vďaka čomu jeho okolie pôsobí malebne 
a ukľudňujúco. No rokmi trvajúcim rastom resp. svojou veľkosťou však toho času 
vo veľkej miere spôsobujú problémy, ktoré je  v urbanizovanom prostredí nutné riešiť.  
Mesto Hurbanovo, ako správca zelene v mesiaci október 2020 v meste Hurbanovo 
vykonalo výsadbu 50 kusov  stromov v rôznych lokalitách mesta, ako je napr. park Hliník, 
Sídlisko Vinohrady, ul. Výskumnícka či na ihrisku pri kaplnke rodiny Konkolyovcov.  
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Vo výsadbe drevín cca 50 ks plánuje pokračovať v jarnom období roku 2021. 
Na základe uvedeného Mesto Hurbanovo má za to, že podané Žiadosti o vydanie súhlasu 
výrubu stromov boli opodstatnené a Mesto Hurbanovo postupovalo v zmysle príslušných 
ustanovení zákonov. 
Ing. Šesták k výrubu drevín na Výskumníckej ulici odpovedal, že odstránené stromy boli 
choré, sťažovali sa obyvatelia, nakoľko plody a semená stromov upchávajú stoky 
odkvapových rúr. 
Pred výrubom sa vykonala náhradná výsadba mladých stromov v spomínanej lokalite. 
Bc. Tomaščin žiadal do budúcna zabezpečiť väčšiu informovanosť obyvateľov mesta 
dotknutých lokalít.  
Mgr. Závodský, primátor mesta uviedol, že správcovia a zástupcovia bytových domov 
boli prítomní na tvaromiestnej obhliadke. Mesto predpokladalo, že obyvatelia bytov boli 
vyrozumení.  
Ďalej Bc. Tomaščin prosil informovať obyvateľov o náhrade za zosnulého lekára MUDr. 
Matyóa, a o zastupovaní všeobecných obvodných lekárov mesta, hlavne kým nebude 
náhrada za zosnulého lekára. 
Mgr. Závodský, primátor mesta informoval o súčasnej situácii, nakoľko hlavný lekár 
Nitrianskeho samosprávneho kraja rozhodnutím pričlenil obvod Martovce MUDr. Ivone 
Lásikovej. Ostatní pacienti zatiaľ neboli pričlenení. Do dnešného dňa sa NSK 
nevenoval danej problematike. Prihlásila sa doktorka, ktorá by mala záujem o prenájom 
priestorov mestského zdravotného strediska, prebiehajú s ňou rokovania. Niektorí 
obyvatelia si už zobrali vlastnú zdravotnú dokumentáciu, ktorú je zastupujúci lekár 
oprávnený vydať.  
Mgr. Tužinčin prosil podať informáciu pre obyvateľov mestskej časti Bohatá o zrušení 
pobočky Pošty v Bohatej.   
Mgr. Závodský, primátor mesta konštatoval, že mestu bola zaslaná odpoveď zo strany 
Slovenskej pošty, a.s., v ktorej oznamovali, že spoločnosť nerozhodla o jej zrušení. 
V súčasnosti, v súlade so stratégiou zabezpečenia efektivity prevádzky verejnej poštovej 
siete, ekonomickej stability Slovenskej pošty, a.s., a kvality poskytovaných produktov 
a služieb je realizovaná aj optimalizácia siete pobočiek. Každému rozhodnutiu o zámere 
zrušenia, alebo zriadenia pobočky predchádza jeho individuálna analýza a posúdenie 
vedením spoločnosti. V prípade, ak Slovenská pošta, a.s. pristúpi k zrušeniu ktorejkoľvek 
pošty, je mesto vopred písomne informované ešte pred realizáciou zmeny, vrátane jej 
osobného prerokovania. 
Poslanec Doležaj sa dotazoval, kedy mesto odpovie na interpeláciu z predchádzajúceho 
zasadnutia MZ. 
Prosil o poskytnutie priebežných informácií občanom na stránke mesta ohľadom výrubu 
stromov ako aj o riešení náhrady všeobecného obvodného lekára. 
Pýtal sa na zabezpečenie náhrady obedov závodnej kuchyne mesta Hurbanovo počas 
vyskytnutia technickej príčiny zavretia kuchyne. 
Ďalej sa informoval ohľadne rekonštrukcií verejného osvetlenia vrátane prechodov pre 
chodcov v meste a o odpustení nájomného pre podnikateľov obmedzených opatreniami 
COVID-19. 
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Mgr. Závodský, primátor mesta na prvý dotaz odpovedal, že na interpeláciu Mgr. 
Tužinčina bola zaslaná písomná odpoveď. 
O objednaných ochranných overaloch pre skríningové testovanie v diskusii minulého 
zasadnutia opätovne odznela otázka a bola poskytnutá informácia zo strany RNDr. 
Hamranovej. 
O všeobecných lekároch uviedol, že situácia sa mení zo dňa na deň. MUDr. Žingorová 
zastupovala MUDr. Matyóa počas neprítomnosti a naopak. Hlavný lekár Nitrianskeho 
samosprávneho kraja poverí konkrétneho lekára, pod ktorého budú patriť pacienti. Po 
určení konkrétnej osoby mesto občanom bezodkladne poskytne informáciu. 
O náhrade obedov pre seniorov z mestskej kuchyne konštatoval, aby sa zatiaľ obedy 
zabezpečovali z reštaurácie. 
K rekonštrukcií verejného osvetlenia uviedol, že sa uskutočnilo zasadnutie dozornej rady, 
kde sa konkrétne preberal proces verejného obstarávania. Hotová je projektová 
dokumentácia a je vydané aj stavebné povolenie. Po ukončení verejného obstarávania sa 
môže pristúpiť k samotnej realizácií. 
O odpustení nájomného pre podnikateľov pán primátor dodal, že mesto čaká na informácie 
zo strany vlády SR. Prisľúbil pripravenie materiálu do mestského zastupiteľstva. 
Poslanec Ševčík prosil vyčistiť mestský pozemok od smetí na Šárade na pozemku 
zbúraného rodinného domu.  
Informoval sa o výsadbe nových stromov v meste. 
Ing. Šesták uviedol, že na jeseň bolo vysadených viac ako 50 kusov a na jar sa plánuje 
výsadba ďalších 50 – 60 stromov.  
K vyčisteniu mestského pozemku konštatoval, že neoprávnené bývanie rodiny zabraňuje 
oplotiť pozemok. Vedúci oddelenia regionálneho rozvoja prisľúbil vyčistenie ako aj 
oplotenie spomínaného pozemku.  
Poslanec Schvarcz sa informoval o zabezpečení overovania podpisov na mestskom úrade. 
Mgr. Závodský, primátor mesta odpovedal, že boli vybavené všetky nevyhnutné úkony, o 
ktoré obyvatelia žiadali. 
Na matrike sa vybavovali úmrtné listy, bežné overovania sa nevykonávali ani v iných 
obciach kvôli zákazu Úradom verejného zdravotníctva. V prípade overovania 
nevyhnutných prípadov po telefonickej dohode mesto vždy vyšlo občanom v ústrety. 
Podľa situácie mesto plánuje spustenie  overovania podpisov v najbližšej dobe.  
Ďalej pán Schvarcz konštatoval, že na zasadnutí Komisie životného prostredia, ochrany 
prírody, prírodných hodnôt a zdrojov pri MZ v Hurbanove prerokovali dlhoročné 
neriešené podnety občanov výrubu drevín a výsadby nových stromov v rôznych lokalitách 
mesta. 
Poslanec Melich v mene obyvateľov mesta poďakoval za dobre pripravenú realizáciu 
testovania na  odberných miestach v meste.  
Pýtal sa na možnosť realizovania zvozu občanov na očkovanie proti COVID-19, ktorí sa 
nevedia dostaviť na dané miesto. 
Mgr. Závodský, primátor mesta prisľúbil pomoc zo strany mesta pre samostatne žijúcich 
seniorov pri odvoze na očkovanie. 
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PaedDr., Mgr. Hajníková sa dotazovala na prípad zrušenia obedov financovaných štátom 
pre základné školy a materské školy, či bude mesto znášať režijné náklady stravníkov 
takisto ako aj v predošlých rokoch.   
Pripomenula vypisovanie na sociálnej sieti k výrubu drevín, zakladateľ stránky zrejme 
nepoznal všetky skutočnosti. Považuje za vhodné zverejniť dokument, ktorý bol 
predostretý pánom primátorom k nahliadnutiu obyvateľom. Odporúčala do budúcna 
dôkladnejšiu komunikáciu s verejnosťou. 
Mgr. Závodský, primátor mesta k obedom ZŠ a MŠ dodal, že mesto bude znášať určitú 
časť režijných nákladov.  
Poslanec Botoš poďakoval mestskej polícii a Ing. Dobimu za vyčistenie mestského 
verejného priestranstva pri bohatskom bagrovisku. 
Prosil o opravu poškodených lavičiek a hojdačiek na sídlisku Stred. 
Opätovne sa pýtal na vypracovanie Všeobecne záväzného nariadenia mesta o verejnom 
poriadku. 
Mgr. Závodský, primátor mesta prisľúbil zmapovanie poškodených lavičiek a hojdačiek. 
K Všeobecne záväznému nariadeniu mesta o verejnom poriadku konštatoval, že je vo 
finálnej verzii, bude preposlané Komisii verejného poriadku a dopravy na vyjadrenie. 
Poslanec Doležaj sa dotazoval na zverejnený oznam na stránke mesta ohľadom systému 
zberu a prepravy zmesového komunálneho odpadu v zástavbe rodinných domov. Na dotaz 
odpovedal vedúci oddelenia regionálneho rozvoja, Ing. Šesták nasledovne:  

        Pri zbere zmesového komunálneho odpadu sa v meste využíva žetónový systém. Pri 
označovaní zbernej nádoby žetónom, ak má subjekt záujem o vyprázdnenie zbernej 
nádoby so svojim zmesovým odpadom, zavesí na ňu žetón. Ak na nádobe nie je zavesený 
žetón, nádoba sa nevyprázdňuje. Pre prípad, keď kapacita zbernej nádoby nepostačuje 
občanovi, od 01.01.2021 má občan možnosť dokúpiť si igelitové vrecia na odpad so 
špeciálnou potlačou. Tieto vrecia sa zbierajú len vtedy, ak sú uložené vedľa zbernej 
nádoby, ktorá je označená žetónom. Cena jedného vreca so špeciálnou potlačou je 1,60 
€/kus. Ak kapacita zbernej nádoby nepostačí – v prípade, ak je vedľa zbernej nádoby 
uložené vrece bez špeciálnej potlače, musí byť táto nádoba označená dvoma žetónmi. Ak 
je v takomto prípade nádoba označená len jedným žetónom, vyprázdňuje sa len nádoba s 
odpadmi, vrecia sa nezbierajú.  

K bodu 3 
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 
        Na 23. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, konaného dňa 4. 2. 2021 
formou videokonferencie boli prijaté uznesenia od čísla 371 do 374/2021 - MZ.  
Ukladaciu časť neobsahovalo ani  jedno uznesenie. 
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K bodu 4 
Návrh na doplnenie č. 4 VZN č. 122 o poskytovaní soc. služieb a o sume úhrad,   
spôsobe jej určenia a platenia za poskytované sociálne služby 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
        Zmena je navrhnutá z dôvodu, že poskytovateľovi sociálnej služby Prosocia, o. z. so 
sídlom: Á. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo, IČO: 42049229 kde objednávateľom bolo 
Mesto Hurbanovo už Implementačná agentúra MSPSVaR nebude od 01.03.2021 
poskytovať dotáciu vo výške 570 EUR/mesiac (v prepočte 3,56 EUR/1 hodinu) z dôvodu 
ukončenia dopytovo orientovaného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“ – kód OP 
ĽP DOP 2018/4.2.1/01 – termín realizácie projektu 01.01.2019-28.02.2021.  
Nový projekt Podpora opatrovateľskej služby s najväčšou pravdepodobnosťou nebude 
pokračovať kontinuálne. Podľa našich informácii by najskôr mohol byť spustený od júla 
2021. Podmienky však ešte nie sú známe, nakoľko výzva ešte nebola vyhlásená. Pri výške 
ekonomicky oprávnených nákladov (EON) poskytovateľa ktorá je 6,63 EUR/za 1 hodinu 
opatrovateľskej služby navrhujem príspevok mesta Hurbanovo vo výške: 3,93 EUR/za 1 
hodinu opatrovateľskej služby (namiesto pôvodného príspevku 1,37 EUR/za 1 hodinu – 
ide o zvýšenie o 186 %) a úhradu klienta vo výške 2,70 EUR/za 1 hodinu (namiesto 
pôvodného príspevku vo výške 1,65 EUR/za 1 hodinu opatrovateľskej služby – ide o 
zvýšenie 63 %). Vykrytie ekonomicky oprávnených nákladov sa rozdelí v pomere 60:40 v 
prospech mesta Hurbanovo. Doplnenie VZN nadobúda účinnosť od 01.03.2021. 
        Bod č. 7 v § 5 VZN mesta Hurbanovo č. 122 o poskytovaní sociálnych služieb a o 
sume úhrad, spôsobe jej určenia a platenia za poskytované sociálne služby sa mení 
nasledovne: § 5  
Spôsob určenia úhrady, výška úhrady a spôsob úhrady za poskytnutú opatrovateľskú 
službu a za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov Smaragd, Sládkovičova 
č. 30, Hurbanovo  
7. Výška úhrady za opatrovateľskú službu je :  
a) pre fyzickú osobu s trvalým alebo prechodným pobytom v meste Hurbanovo vo výške 
2,70 € za 1 hodinu opatrovateľskej služby pri príspevku mesta Hurbanova vo výške: 3,93 
EUR/za 1 hodinu opatrovateľskej služby. 
 
Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli mesta a zverejnený na internetovej stránke 
mesta dňa 09.02.2021. 
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 09.02.2021. 
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 18.02.2021. 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 19.02.2021. 
K návrhu VZN bola predložená jedna pripomienka od Prosocia, n. o., Á. Fesztyho 23, 
Hurbanovo. 
Zdôvodnenie návrhu: Počas roka 2021 by malo dôjsť k poskytovaniu dotácie 
poskytovateľom sociálnych služieb na „Podporu opatrovateľskej služby“. 
Stanovisko k uplatnenej pripomienke: Mesto Hurbanovo navrhuje zapracovať návrh do 4. 
doplnenia VZN č. 122. 
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Bc. Tomaščin informoval prítomných o posudzovaní 4. doplnenia Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta č. 122 Komisiou sociálnou, bytovou a zdravotnou pri MZ Hurbanovo. 
 
Uznesenie  č. 375/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
prijíma 
4. doplnenie k VZN č. 122 o poskytovaní sociálnych služieb a o sume úhrad, spôsobe jej 
určenia a platenia za poskytované sociálne služby s dňom účinnosti od 01. 03. 2021 
s pripomienkou: 
§ 5, bod.7, odst. a) sa dopĺňa o vetu: 
Ak poskytovateľ sociálnej služby obdrží dotáciu na „Podporu opatrovateľskej služby“, 
úhrady za opatrovateľskú službu sa znížia v rovnakom pomere v akom je zabezpečené ich 
pôvodné vykrytie.  
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                          za                                10                                                                             
                                                                                                proti              0                                   
Botoš                                                                                         zdržal sa hlasovania   1 
 
K bodu 5 
Žiadosť o zmenu uznesenia č. 435/2017 v súvislosti s projektom KOMBI pre 
Európske zoskupenie územnej spolupráce Pons Danubii – II. kolo 
Materiál predkladal Ing. Šesták, vedúci odd. regionálneho rozvoja MsÚ. Písomná správa 
tvorí prílohu zápisnice. 
        Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 371/2021-MZ zo dňa 
04.02.2021 bol schválený zámer Mesta Hurbanovo prenajať časti pozemkov z parcely 
registra „C“ č. 2124/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24,30 m2, v k. ú. 
Hurbanovo a z parcely registra „C“ č. 2124/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
24,30 m2, v k. ú. Hurbanovo pre Európske zoskupenie Pons Danubii s.r.o., so sídlom 
Námestie gen. Klapku 1, 945 01 Komárno, IČO: 45230021 podľa § 9a, ods. 9, písm. c) 
zákona o majetku obci, za cenu nájmu vo výške 1,00 €/m2/rok, t. j. za celkovú cenu 48,60 
€ za rok. Zámer mesta bol zverejnený zákonným spôsobom na úradnej tabuli mesta a 
webovej stránke mesta. Schválenie prenájmu časti pozemkov podľa § 9a, ods. 9, písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znení si vyžaduje súhlas trojpätinovej 
väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 
 
Uznesenie  č. 376/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í  
s prenájmom časti pozemkov z parcely registra „C“ č. 2124/1 – zastavaná plocha a 
nádvorie o výmere 24,30 m2, v k. ú. Hurbanovo a z parcely registra „C“ č. 2124/2 – 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24,30 m2, v k. ú. Hurbanovo vedené na LV č. 2376 
pre žiadateľa Európske zoskupenie Pons Danubii s.r.o., so sídlom Námestie gen. Klapku 1, 
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945 01 Komárno, IČO: 45230021, zastúpené Zoltán Bara – riaditeľ, za cenu nájmu  vo 
výške 1,00 €/m2/rok, t.j. celková cena nájmu je 48,60 € ročne.  
Nájom sa uzatvára na dobu do 31. 8. 2027.  
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                          za                                10                                                                             
                                                                                                proti              0                                   
Mgr. Tužinčin                                                                                zdržal sa hlasovania   1 
 
K bodu 6 
Návrh II. zmeny rozpočtu mesta Hurbanovo na rok 2021 
Materiál predkladala Ing. Gogolová, hlavná účtovníčka MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
        Predložený návrh II. zmeny rozpočtu na rok 2021 je zameraný na ďalšie navýšenie 
finančných prostriedkov v rámci podprogramu: 12.14. – Ochrana-COVID 19, nakoľko v 
zmysle platných právnych predpisov mesto má v roku 2021 organizačne aj finančne 
zabezpečiť pravidelné testovania na území mesta. Následne by mali byť tieto vynaložené 
financie refundované zo strany štátu, a preto sa o túto čiastku navyšuje aj príjmová strana 
rozpočtu.  
Číselné vyjadrenie navrhovaných zmien je uvedené v tabuľkovej časti II. zmeny rozpočtu 
mesta. Ostatné položky rozpočtu ostávajú nezmenené. 
 
Uznesenie  č. 377/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
II. zmenu rozpočtu mesta na rok 2021 podľa predloženého návrhu. Celková výška 
rozpočtovaných príjmov aj výdavkov po zapracovaní všetkých úprav je: 7 555 024 €. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                          za                                11                                                                             
                                                                                                proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 7 
Informatívna správa k pohľadávkam k 31. 12. 2020 
Materiál predkladala Ing. Kardhordó, v zastúpení Mgr. Závodský, primátor mesta. 
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 je uvedený vývoj týchto pohľadávok v priebehu roka 2020.  
Vyčíslené sú pohľadávky, ktoré boli splatné v roku 2018 alebo v skoršom období tzv. staré 
pohľadávky. Hodnota týchto pohľadávok k 31.12.2020 je 76 252,75 EUR. V priebehu 
roka 2020 sa hodnota starých pohľadávok znížila o 21 200 EUR, z čoho 6 728,31 EUR 
tvoria úhrady od daňovníkov a zvyšnú časť predstavuje odpis pohľadávok, ktoré boli pre 
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Mesto nevymožiteľné.  
Pohľadávky z dani z nehnuteľnosti vo výške 51 508,04 tvoria nedoplatky voči právnickým 
osobám vo výške 14 465,60 EUR (11 spoločností) a nedoplatky voči FO vo výške 37 
042,44 EUR (195 osôb). Z celkovej hodnoty nedoplatkov 51 508,04 je postúpených 
správnemu oddeleniu na vymáhanie cca 43%.  
Zobrazený je kvartálny vývoj stavu pohľadávok vzniknutých v roku 2019 z dani z 
nehnuteľnosti a poplatkov za komunálny odpad. Tieto pohľadávky sa počas roka 2020 
znížili o cca 13 tis. EUR.  
V roku 2020 bola vyrubená daň z nehnuteľností vo výške 577 855,34 EUR z toho bolo k 
31.12.2020 uhradených 559 201,42 EUR (97%). Nedoplatky za rok 2020 predstavujú 
výšku 18 659,49 EUR (3%). Výška poplatku za komunálny odpad v roku 2020 
predstavuje 104 589,72 EUR, pričom 89 960,92 EUR z tejto hodnoty bolo uhradené k 
31.12.2020 (86%). 
 
Uznesenie  č. 378/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
informatívnu správu k pohľadávkam evidovaným k 31.12.2020. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                          za                                10                                                                             
                                                                                                proti              0                                   
Botoš                                                                                          zdržal sa hlasovania   1 
 
K bodu 8 
Správa o výsledku kontroly HK/1/2021 – overenie objektívneho stavu 
kontrolovaných skutočností na základe žiadosti primátora mesta v zariadení 
Smaragd Hurbanovo 
Materiál predkladal Ing. Cserge, hlavný kontrolór mesta. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Na základe žiadosti primátora mesta Hurbanovo č. 2302-12122/2020 zo dňa 16. 11. 
2020 a upresnenej žiadosti č. 2302-12561/2020 zo dňa 03. 12. 2020, vykonal v termíne od 
15. 12. 2020 do 11. 02. 2021 hlavný kontrolór mesta Hurbanovo Ing. Koloman Cserge ako 
oprávnená osoba kontrolu v povinnej osobe zariadenie pre seniorov – Smaragd 
Hurbanovo, Sládkovičova 2589/30, 94701 Hurbanovo, IČO 311 942 31.  
Cieľom kontroly bolo overiť na základe žiadostí primátora mesta objektívny stav 
kontrolovaných skutočností a ich súlad s všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
osobitnými predpismi ako aj s vnútornými aktmi riadenia v preverovanom zariadení, a to : 
- súlad vykazovania odpracovaných hodín počas 12 hodinovej smeny a následným 
vyúčtovaním za odpracované hodiny vrátane súvisiacich príplatkov za obdobie rokov 
2018-2020,  
- či pracovníci, ktorí prichádzajú do styku s finančnou hotovosťou klientov majú 
podpísanú hmotnú zodpovednosť,  
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- zapožičanie zariadenia (polohovateľných postelí) patriaceho ZPS Smaragd pre iné 
subjekty, či sú zapožičané, akou formou, či zmluvy podliehajú zverejneniu a ak áno či boli 
zverejnené. Kontrolované obdobie: rok 2018, 2019 a 2020. 
Na základe vykonaného overovania neboli zistené nedostatky.  
 
Uznesenie  č. 379/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
Správu o výsledku kontroly HK/1/2021.  
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                          za                                 7                                                                             
                                                                                                proti              0                                   
Botoš, Doležaj, Melich, RNDr.Hamranová,                                              zdržal sa hlasovania   4 
 
K bodu 9 
Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2020 
Materiál predkladal Ing. Cserge, hlavný kontrolór mesta. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Podľa § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o obecnom zriadení“ ) hlavný kontrolór mesta 
predkladá Správu MZ v Hurbanove o kontrolnej činnosti za rok 2020.  
Činnosť hlavného kontrolóra mesta Hurbanovo v roku 2020 bola z legislatívneho hľadiska 
vymedzená najmä zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.  
Ako hlavný kontrolór mesta plnil úlohy v oblasti kontrolnej činnosti hlavne v súlade s 
plánom kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2020, schváleným uznesením mestského 
zastupiteľstva č. 178/2019 - MZ z 9. zasadnutia MZ v Hurbanove, konaného dňa 05. 12. 
2019 a uznesením mestského zastupiteľstva č. 264 /2020 - MZ z 15. zasadnutia MZ v 
Hurbanove, konaného dňa 25. 06. 2020. 
Kontrolná činnosť za hodnotené obdobie bola zameraná hlavne na:  
1. Kontroly zamerané na dodržiavanie zákonnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom 
mesta, na dodržiavanie zásad hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti v procese verejného 
obstarávania, na kontrolu plnenia prijatých opatrení a overenie plnenia opatrení na nápravu 
zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku ako aj na preverovanie 
dodržiavania ustanovení všeobecne záväzných predpisov. 
2. Výkon iných odborných činností. 
3. Skvalitnenie vnútornej kontrolnej činnosti na MÚ a v organizáciách zriadených 
mestom. 
4. Na základe ods. (2) § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa Ing. Cserge v 
roku 2020 zúčastňoval na zasadnutiach MZ s hlasom poradným.  
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5. Od 01. 07. 2016 podľa ods. (3) § 11 zákona č. 307/2014 Z. z. zákon o niektorých 
opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, plní úlohy zodpovednej osoby. 
 
Uznesenie  č. 380/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej  činnosti za rok 2020.  
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                          za                                10                                                                             
                                                                                                proti              0                                   
Doležaj                                                                                       zdržal sa hlasovania   1 
 
 
K bodu 10 – R ô z n e 
10.1 Žiadosť o odkúpenie pozemku – Etela Ďurčovičová – zámer 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho odd. MsÚ. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Dňa 23.11.2020 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť pani Etely Ďurčovičovej, 
bytom Vék 2079/33, 947 01 Hurbanovo, ohľadom odpredaja pozemku vo vlastníctve 
Mesta Hurbanovo. Jedná sa o pozemok v k. ú. Hurbanovo, mestská časť Vék, časť z 
parcely registra „E“ č. 2468 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 826 m2 zapísaný na 
LV č. 4187. Celková výmera predmetného pozemku je 1 453 m2 .  
Pani Ďurčovičová by chcela odkúpiť časť z uvedeného pozemku o výmere 826 m2 . Táto 
časť pozemku bola oddelená z celkového pozemku geometrickým plánom č. 34691588- 
192/99 zo dňa 07.10.1999, číslo úradného overenia 909/99 zo dňa 19.10.1999, ktoré 
nebolo zapísané do katastra. Žiadaný pozemok priamo susedí s pozemkami, parcely č. 
5165, 5166/1, 5167/1, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľky a jej manžela od roku 1990, kde 
bývajú v rodinnom dome a v strednej časti pozemku prevádzkujú pneuservis. Parcela, 
ktorej odkúpenie žiada pani Ďurčovičová bola využívaná ako príjazdová cesta k 
pneuservisu najmä pre nákladné vozidlá a z toho dôvodu žiadateľka z vlastných 
prostriedkov uložila železobetónové panely na plochu pozdĺž jej pozemku, čím sa povrch 
spevnil a je prejazdný. Tento betónový povrch nie je v katastrálnej mape vedený ako 
komunikácia. Už v 90-tych rokoch mala pani Ďurčovičová záujem o odkúpenie 
predmetnej parcely, avšak nebol realizovaný. V súčasnosti využíva predmetnú parcelu na 
parkovanie vlastných vozidiel a ako prístupovú cestu k pneuservisu.  
Je si vedomá, že takéto využívanie mestského pozemku nie je v súlade s právnym stavom 
a preto má záujem vysporiadať majetkové vzťahy k predmetnému pozemku. Menovaná v 
žiadosti vyjadrila súhlas aj so zaplatením nájomného za predošlé obdobie podľa zákonom 
stanovených podmienok. V priestore medzi pozemkom parcely č. 5168 a telesom cesty je 
v zemi vedenie pitnej vody, a na stĺpoch vedenie elektrickej energie (stĺpy nie sú 
majetkom mesta), na ktorých sa nachádzajú lampy verejného osvetlenia.  
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Kanalizačná sieť sa v danej lokalite nenachádza. Nakoľko katastrálna mapa na internete 
vykazuje nepresnosti, presný okraj pozemku, z ktorého časť chce žiadateľka kúpiť, bude 
zameraný po schválení zámeru predať časť pozemku. Pri predaji pozemku sa bude brať 
ohľad na zachovanie zeleného pásma medzi vozovkou a odpredaným pozemkom so 
zreteľom na možnosť umiestnenia technologických vedení v tomto priestore (kanalizácia, 
chodník a pod.). Do zmluvy o odpredaji bude zapracované predkupné právo mesta v dĺžke 
2 rokov. Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení v § 9a, ods. 8, písm. e) 
pripúšťa majetok mesta predať bez verejnej súťaže alebo dobrovoľnej dražby v prípadoch 
hodných osobitného zreteľa, o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou 
väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva.  
Prípad hodný osobitného zreteľa je odôvodnený nasledovne: žiadaný pozemok hraničí s 
pozemkami, ktoré sú vo vlastníctve pani Ďurčovičovej a jej manžela, a tento pozemok nie 
je pre Mesto Hurbanovo využiteľný pre iné účely, a nakoľko len z tohto pozemku je 
priamy prístup k budove a nehnuteľnosti žiadateľky, nie je vhodné ho predať inej osobe 
formou verejnej súťaže alebo dobrovoľnej dražby. Mesto Hurbanovo navrhuje v zmysle 
žiadosti žiadateľky uplatnenie nájomného za užívanie pozemku, parcely registra „E“ č. 
2468 – trvalý trávny porast o výmere 826 m2 (oddelený geometrickým plánom č. 
34691588-192/99 zo dňa 7. 10. 1999) v súlade s § 451 Občianskeho zákonníka z titulu 
bezdôvodného obohatenia so spätným vyplatením nájomného za kalendárne roky 2019 a 
2020. Nájomné za uvedené obdobie z vyššie uvedeného pozemku v zmysle Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo je stanovené vo výške 1 652,00 
€ (§ 107 občianskeho zákonníka: Právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia sa 
premlčí za dva roky odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému 
obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil.) 
 
Po predložení materiálu k predmetnej žiadosti sa v krátkosti vyjadril JUDr. Rusňák.  
Mgr. Pupák konštatoval, že Komisia výstavby, územného plánovania a regionálneho 
rozvoja pri MZ v Hurbanove odporúča schváliť návrh na uznesenie MZ. 
Poslanec Doležaj uviedol, že Komisia finančná, správy majetku mesta a verejnej súťaže 
pri MZ v Hurbanove tiež odporúča schváliť zámer o odpredaji nehnuteľnosti.   
 
Uznesenie  č. 381/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
konštatuje  
že odpredaj časti z pozemku v k. ú. Hurbanovo, z parcely registra „E“ č. 2468 – trvalý 
trávny porast o výmere 826 m2 oddeleného z celkovej parcely geometrickým plánom č. 
34691588-192/99 zo dňa 07.10.1999, číslo úradného overenia 909/99 zo dňa 19.10.1999 
do výlučného vlastníctva pani Etely Ďurčovičovej, bytom Vék 2079/33, 947 01 
Hurbanovo, za kúpnu cenu stanovenú v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s 
majetkom Mesta Hurbanovo, prílohy č. 3, vo výške 9,00 €/m2, je prípad hodný osobitného 
zreteľa.  
odôvodňuje  
prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne: Žiadaný pozemok hraničí s pozemkami, 
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ktoré sú vo vlastníctve pani Ďurčovičovej a jej manžela, a tento pozemok nie je pre Mesto 
Hurbanovo využiteľný na iné účely, a nie je predpoklad, že by sa predal formou verejnej 
súťaže alebo dobrovoľnej dražby.  
schvaľuje  
zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo odpredať nehnuteľnosť v k. ú. Hurbanovo, časť z 
pozemku, parcely registra „E“ č. 2468 – trvalý trávny porast o výmere 826 m2, zapísaný 
na LV č. 4187, oddeleného geometrickým plánom č. 34691588-192/99 zo dňa 07.10.1999, 
číslo úradného overenia 909/99 zo dňa 19.10.1999 do výlučného vlastníctva pani Etely 
Ďurčovičovej, bytom Vék 2079/33, 947 01 Hurbanovo za kúpnu cenu stanovenú v zmysle 
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo, prílohy č. 3, vo výške 
9,00 €/m2, t. j. kúpna cena celkom: 7 434,00 €.  
poveruje  
primátora mesta k podpisu nájomnej zmluvy s Etelou Ďurčovičovou, bytom Vék 2079/33, 
947 01 Hurbanovo, na časť z pozemku parcely registra „E“ č. 2468 – trvalý trávny porast 
o výmere 826 m2, zapísaný na LV č. 4187, oddeleného geometrickým plánom č. 
34691588-192/99 zo dňa 07.10.1999, číslo úradného overenia 909/99 zo dňa 19.10.1999, 
spätne na obdobie rokov 2019 a 2020, čím sa vysporiada titul bezdôvodného obohatenia 
podľa § 451 Občianskeho zákonníka. Nájomné za uvedené obdobie z vyššie uvedeného 
pozemku v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo je 
stanovené vo výške 1 652,00 €. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                          za                                10                                                                             
PaedDr.,Mgr. Hajníková                                                                   proti              1                                   
                                                                                                zdržal sa hlasovania   0 
 
10.2 Žiadosť o odkúpenie pozemku – Mgr. Adriana Valíčková – zámer 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho odd. MsÚ. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Dňa 29.12.2020 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť pani Mgr. Adriany 
Valíčkovej, bytom Mierová 3, 947 03 Hurbanovo, ohľadom predbežného súhlasu na 
odkúpenie mestského pozemku.  
Jedná sa o časť z pozemku v k. ú. Hurbanovo, časť z parcely registra „E“ č. 524/2 – 
ostatná plocha o výmere cca 14 m2 , zapísaný na LV č. 4187. Presná výmera pozemku 
bude v prípade schválenia predbežného súhlasu na odkúpenie časti z vyššie uvedeného 
pozemku určená vypracovaným geometrickým plánom. Dňa 20.12.2016 bol vydaný súhlas 
Mesta Hurbanovo so zriadením vjazdu k pozemku pani Mgr. Valíčkovej (parcela č. 2668/2 
–záhrada o výmere 600 m2 ) z pozemku parcely registra „E“ č. 524/2 – ostatná plocha, 
ktorý pozemok je vo vlastníctve Mesta Hurbanovo. Tento pozemok sa nachádza pod 
cestou III/1469. Na vyššie uvedený súhlas so zriadením vjazdu k pozemku parcely č. 
2668/2 reagoval vlastník susednej nehnuteľnosti, pán Peter Balla listom zo dňa 
09.12.2019. Týmto listom pán Balla podotkol, že pani Valíčková umiestnila pred svoj 
vchod na pozemok z oboch strán balvany (viď priloženú fotodokumentácia), čo podľa 
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pána Ballu obmedzuje jeho výjazd osobného motorového vozidla z jeho dvora.  
Pán Balla ďalej tvrdí, že pani Valíčková obsadila verejnú zeleň (balvanmi), čím obmedzila 
a ohrozila práva pánu Ballu. Následne dňa 23.01.2020 bola na žiadosť pána Petra Ballu 
vykonaná ohliadka miesta, z ktorého bol vyhotovený Záznam z pracovného stretnutia na 
ulici Železničná cesty III/1469 v Hurbanove zo dňa 31.01.2020. Na tejto ohliadke boli 
prítomní: žiadateľ – Peter Balla, dotknutá strana – Mgr. Adriana Valíčková (v zast. 
manžela p. Valíčka), za Okresný úrad Komárno, odbor cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií – Ing. Štefan Ódor, za Regionálnu správu a údržbu ciest Nitra a.s., stredisko 
správy a údržby Komárno – Ing. Andrea Horkovičová a p. Horňák, za ORPZ ODI 
Komárno – kpt. Ing. Ladislav Hegedűš, za MsÚ Hurbanovo – Darina Mésárošová.  
K vyššie uvedenej veci sa vyjadril pán Valíček a uviedol, že umiestnenie balvanov pred 
vchodom na pozemok pani Valíčkovej urobil preto, aby zabránil státiu vozidiel pána Ballu 
a jeho zákazníkov a návštevníkov na vjazde k pozemku, čím tieto vozidlá blokovali jeho 
prístup k nehnuteľnosti. Ing. Andrea Horkovičová z Regionálnej správy a údržby ciest 
Nitra a.s. ako správca komunikácie, vyzvala pána Valíčka, aby dal vjazd do pôvodného 
stavu, teda aby odstránil kamene lemujúce predmetný vjazd. Ing. Štefan Ódor z Okresného 
úradu Komárno, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií sa vyjadril k predmetnej 
veci tak, že kamene lemujúce vjazd na pozemok, aby zabránil státiu vozidiel pána Ballu a 
jeho zákazníkov nie sú v súlade s vydaným rozhodnutím na zriadenie vjazdu č. OU-KN-
OCDPK-2016/014982 zo dňa 28.12.2016 a tvoria prekážku pri údržbe cesty III/1469. 
Okresný úrad Komárno odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako cestný 
správny orgán na základe všetkých zistených skutočností nariadil:  
1. Pánovi Valíčkovi odstrániť kamene lemujúce predmetný vjazd, t. j. vjazd dať do 
pôvodného stavu,  
2. Pánovi Ballovi, že musí dodržiavať ustanovenia zákona č. 8/2009 Z. z., §23 až §25 kde 
sú upravené podmienky zastavenia a státia vozidiel.  
V prípade porušenia hrozí pokuta od mestskej alebo štátnej polície. Stanovisko Okresného 
úradu Komárno, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií: zodpovedný pracovník 
sa vyjadril, že k aktu predaja sa Okresný úrad nemá čo vyjadrovať. Stanovisko 
Regionálnej správy a údržby ciest Nitra, a.s., je nasledovné: predmetná cesta ako stavba 
vrátane svojich súčastí je teda postavená na časti pozemku KNE parc. Č. 524/2 k.ú. 
Hurbanovo vo vlastníctve Mesta Hurbanovo. RSaÚC Nitra neodporúča a nesúhlasí s 
odpredajom časti pozemku, nakoľko pod vjazdom by vznikla parcela C vo vlastníctve 
žiadateľky, a tým by časť pozemku pod cestným telesom ako stavbou bola vo vlastníctve 
fyzickej osoby. Previerkou sietí bolo zistené, že ponad žiadaný pozemok prechádza 
vedenie elektrické NN. Iné siete – voda, kanalizácia, plyn, cez pozemok nevedú. V prípade 
predbežného odsúhlasenia predaja časti z pozemku v k. ú. Hurbanovo, parcely registra „E“ 
č. 524/2 – ostatná plocha sa kúpna cena stanoví v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom Mesta Hurbanovo vo výške 22,00 €/m2. Zároveň, v prípade odsúhlasenia 
predaja časti z vyššie uvedeného pozemku žiadateľka dá vypracovať na vlastné náklady 
geometrický plán na oddelenie žiadanej časti pozemku, čím sa určí presná výmera 
žiadaného pozemku. Vzhľadom na vyššie popísané skutočnosti Mesto Hurbanovo 
neodporúča žiadaný pozemok odpredať. 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s odpredajom časti z pozemku v k. ú. Hurbanovo, časť z parcely registra „E“ č. 524/2 – 
ostatná plocha, ktorého presná výmera bude určená vypracovaným geometrickým plánom 
do výlučného vlastníctva pani Mgr. Adriany Valíčkovej, bytom Mierová 3, 947 03 
Hurbanovo za kúpnu cenu stanovenú v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s 
majetkom Mesta Hurbanovo, prílohy č. 3, vo výške 22,00 €/m2.  
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                          za                                 0                                                                             
PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová, Ševčík, Mgr.Tužinčin,                          proti              6                                   
Bc.Tomaščin, JUDr.Rusńák                                                                                                 
Botoš, Doležaj, Melich, Mgr.Pupák, Schvarcz                                                             zdržal sa hlasovania   5 
Tento návrh uznesenia poslancami MsZ nebol prijatý. 
 
10.3 Žiadosť o prenájom nadstavby fekálneho vozidla – Obec Gbelce 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho odd. MsÚ. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Dňa 09.12.2020 bola doručená Mestu Hurbanovo žiadosť od Obce Gbelce, J. 
Stampayho č. 1, 943 42 Gbelce, ohľadom dlhodobého prenájmu nadstavby fekálneho 
vozidla (cisterny). Vozidlo s fekálnou cisternou bolo so súhlasom Mestského 
zastupiteľstva v Hurbanove vyradené uznesením č. 427/2017-MZ zo dňa 14.12.2017 z 
majetku mesta (inv. číslo: 9536-10/09 s názvom nadstavba fekálneho vozidla s 
obstarávacou cenou 9 228,19 €). Z vyradeného vozidla zostala fekálna cisterna, ktorá je 
umiestnená v priestoroch regionálneho oddelenia - úseku služieb (foto v prílohe). Mesto 
Hurbanovo v súčasnej dobe nedisponuje vozidlom, na ktoré by sa táto cisterna mohla 
umiestniť. Nevyužívaním fekálnej cisterny dochádza k jej chátraniu. Momentálne je vec 
pre mesto Hurbanovo nevyužiteľná.  
Obec Gbelce žiada prenájom vyššie uvedenej nadstavby fekálneho vozidla na obdobie 2 
roky za ročnú cenu prenájmu vo výške 600,00 €. 
 
Uznesenie  č. 382/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s prenájmom vyradeného majetku s inventárnym číslom: 9536-10/09 s názvom: nadstavba 
fekálneho  vozidla, ktorého  obstarávacia  cena bola 9 228,19 €  za  cenu nájmu  vo  výške  
600,00 € ročne na obdobie 2 roky pre Obec Gbelce. Ostatné podmienky prenájmu budú 
stanovené v nájomnej zmluve.  
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                          za                                 8                                                                             
Botoš                                                                                                   proti              1                                   
                                                                                                zdržal sa hlasovania   0 
Počas hlasovania Mgr. Pupák a Doležaj neboli prítomní. 
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10.4 Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy – Verting, s.r.o. Hurbanovo 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho odd. MsÚ. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Dňa 15. 2. 2021 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť od spoločnosti VERTING, 
s.r.o., so sídlom Podzáhradná 1298/52, 947 01 Hurbanovo, IČO: 47 346 043, zastúpená 
konateľom pánom Vojtechom Červenákom ohľadom predĺženia nájomnej zmluvy.  
         Spoločnosť VERTING, s.r.o.  prenajíma na základe Zmluvy o nájme nebytových 
priestorov č. NEH_070/2016 zo dňa 21. 3. 2016 nebytové priestory o výmere 47,60 m2 
nachádzajúce sa na prízemí budovy Domu služieb so súpisným číslom 1548, na adrese 
Konkolyho nám. 6, Hurbanovo, na parcele registra „C“ č. 125 – zastavané plochy 
a nádvoria. Uvedená nájomná zmluva je platná do 31. 3. 2021. 
Vo vyššie uvedených priestoroch prevádzkuje žiadateľ „Salón Ingrid“, kde nepretržite 
poskytuje služby obyvateľstvu, ako sú oprava a úprava odevov, úprava a výroba bytových 
doplnkov a taktiež krajčírske služby a maloobchodnú prevádzku textilnej galantérie.  
Prevádzka „Salónu Ingrid“ sa teší veľkej obľube nielen obyvateľov mesta Hurbanovo, ale 
aj obyvateľov okolitých obcí. Spoločnosť VERTING, s.r.o. žiada o predĺženie nájomnej 
zmluvy na ďalšie obdobie bez obchodnej verejnej súťaže. Svoju žiadosť odôvodňuje 
žiadateľ tým, že o vyššie uvedené služby je v Hurbanove veľký záujem a prípadným 
neúspechom v obchodnej verejnej súťaži by bol žiadateľ nútený ukončiť svoju činnosť, 
ktorá momentálne nie je na území Hurbanova poskytovaná žiadnym iným 
prevádzkovateľom. Žiadateľ vždy a načas platí nájomné ako aj platby za režijné náklady 
za užívanie nebytových priestorov. Všetky záväzky voči Mestu Hurbanovo má uhradené. 
Prevádzka „Salónu Ingrid“ je už veľa rokov zaužívaná a je obľúbená nielen medzi 
obyvateľmi Hurbanova, ale aj okolitých obcí. 
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 žiadateľ od roku 2016 prevádzkuje vo vyššie uvedených priestoroch „Salón 
Ingrid“, kde nepretržite poskytuje služby obyvateľstvu, ako sú oprava a úprava odevov, 
úprava a výroba bytových doplnkov a taktiež krajčírske služby a maloobchodnú prevádzku 
textilnej galantérie, vždy riadne a včas platí nájomné a v podnikaní má záujme aj naďalej 
pokračovať, bolo by nevhodné, aby sa nebytové priestory o výmere 47,60 m2 
nachádzajúce sa na prízemí budovy Domu služieb so súpisným číslom 1548, na adrese 
Konkolyho nám. 6, Hurbanovo, na parcele registra „C“ č. 125 – zastavané plochy 
a nádvoria prenajali formou verejnej súťaže alebo dobrovoľnej dražby.  
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 a predkladá pred Mestské zastupiteľstvo 
v Hurbanove nasledovný návrh na uznesenie. 
 
Uznesenie  č. 383/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
konštatuje  
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že prenájom nebytových priestorov o výmere 47,60 m2, nachádzajúcich sa na prízemí 
budovy Domu služieb so súpisným číslom 1548, na adrese Konkolyho nám. 6, Hurbanovo, 
na parcele registra „C“ č. 125 – zastavané plochy a nádvoria pre spoločnosť VERTING, 
s.r.o., so sídlom Podzáhradná 1298/52, 947 01 Hurbanovo, IČO: 47 346 043 je prípad 
hodný osobitného zreteľa.  
odôvodňuje prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne. Vo vyššie uvedených 
priestoroch prevádzkuje žiadateľ „Salón Ingrid“, kde nepretržite poskytuje služby 
obyvateľstvu, ako sú oprava a úprava odevov, úprava a výroba bytových doplnkov 
a taktiež krajčírske služby a maloobchodnú prevádzku textilnej galantérie. Prevádzka 
„Salónu Ingrid“ sa teší veľkej obľube nielen obyvateľov mesta Hurbanovo, ale aj 
v širokom okolí. Žiadateľ vždy riadne a včas platí nájomné a v podnikaní má záujme aj 
naďalej pokračovať.  
schvaľuje  
zverejnenie svojho zámeru prenajať nebytové priestory o výmere 47,60 m2 na prízemí 
budovy Domu služieb so súpisným číslom 1548, na adrese Konkolyho nám. 6, Hurbanovo, 
na parcele registra „C“ č. 125 – zastavané plochy a nádvoria pre spoločnosť VERTING, 
s.r.o., so sídlom Podzáhradná 1298/52, 947 01 Hurbanovo, IČO: 47 346 043, 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  33,20 €/m2 ročne, t.j. pri rozlohe nebytových priestorov 47,60 m2 
celková cena nájmu je: 1 580,32 € ročne. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                          za                                11                                                                             
                                                                                                            proti              0                                   
                                                                                                zdržal sa hlasovania   0 
 
10.5 Prenájom nebytových priestorov – Verting, s.r.o. – platby režijných nákladov 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho odd. MsÚ. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Dňa 15. 2. 2021 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť od spoločnosti VERTING, 
s.r.o., so sídlom Podzáhradná 1298/52, 947 01 Hurbanovo, IČO: 47 346 043, zastúpená 
konateľom pánom Vojtechom Červenákom ohľadom predĺženia nájomnej zmluvy.  
Spoločnosť VERTING, s.r.o.  prenajíma na základe Zmluvy o nájme nebytových 
priestorov č. NEH_070/2016 zo dňa 21. 3. 2016 nebytové priestory o výmere 47,60 m2 
nachádzajúce sa na prízemí budovy Domu služieb so súpisným číslom 1548, na adrese 
Konkolyho nám. 6, Hurbanovo, na parcele registra „C“ č. 125 – zastavané plochy 
a nádvoria. Uvedená nájomná zmluva je platná do 31. 3. 2021.   
V prípade odsúhlasenia prenájmu vyššie uvedených priestorov spôsobom osobitného 
zreteľa pre spoločnosť VERTING, s.r.o., so sídlom Podzáhradná 1298/52, 947 01 
Hurbanovo, IČO: 47 346 043, mesto predkladá pred Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
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nasledovný návrh na uznesenie ohľadom platby režijných nákladov. 
 
Uznesenie  č. 384/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s platbou režijných nákladov spojených s užívaním nebytových priestorov o výmere 47,60 
m2 nachádzajúce sa na prízemí budovy Domu služieb so súpisným číslom 1548, na adrese 
Konkolyho nám. 6, Hurbanovo, na parcele registra „C“ č. 125 – zastavané plochy 
a nádvoria, v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo, 
Príloha č. 4 nasledovne:  Zálohové platby za služby:  
1. vykurovanie                         760,00 € ročne  
2. spoločná elektrická energia   20,00 € ročne  
3. vodné a stočné                       20,00 € ročne  
s tým, že prenajímateľ vyúčtuje vždy po obdržaní dodávateľských faktúr vzniknutý rozdiel 
medzi zálohovými platbami za služby a skutočnými nákladmi, ktoré vzniknú s užívaním 
priestorov o výmere 47,60 m2 nachádzajúce sa na prízemí budovy Domu služieb so 
súpisným číslom 1548, na adrese Konkolyho nám. 6, Hurbanovo, na parcele registra „C“ 
č. 125 – zastavané plochy a nádvoria. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                          za                                11                                                                             
                                                                                                            proti              0                                   
                                                                                                zdržal sa hlasovania   0 
 
10.6 Poslanecký návrh – Posúdenie možnosti využitia komunikácie na cyklotrasu 
Hurbanovo-Zelený Háj 
Materiál predkladal JUDr. Rusňák, poslanec MZ Hurbanovo. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Mesto Hurbanovo napriek tomu, že je tvorené viacerými mestskými časťami, z 
ktorých až 5 mestských častí nie je spojených zastavaným územím s centrálnou časťou 
mesta, teda sa jedná o oddelené mestské časti, dlhodobo postráda čo i len čiastočnú sieť 
komunikácií vhodných pre bezpečnú a ekologickú nemotorovú prepravu (cyklotrasy).  
Na tento účel s cieľom zvýšenia atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej prepravy 
ostatné mestá a obce realizujú výstavbu cyklotrás, ktoré sú však finančne značne náročné a 
riešia sa preto najčastejšie formou projektov a čerpaním nenávratných finančných 
príspevkov z príslušného regionálneho operačného programu. Takéto projekty však 
doposiaľ v Hurbanove realizované neboli. Zásadným faktorom ovplyvňujúcim frekvenciu 
a tým aj bezpečnosť dopravy v Hurbanove je skutočnosť, že cez mesto prechádza cesta 
prvej triedy I/64, ktorá navyše vytvára jediné priame spojenie aj s viacerými oddelenými 
mestskými časťami. Intenzita najmä nákladnej dopravy sa zvýšila po otvorení nového 
mosta cez rieku Dunaj v Komárne koncom roka 2020 a je možné očakávať jej rapídny 
nárast po tom, ako bude pre potrebu rekonštrukcie uzatvorený hraničný priechod v 
Medveďove.  
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Tým pádom sa používanie cesty I/64 pre cyklistov stane ešte komplikovanejším a najmä 
nebezpečnejším. Cieľom tohto návrhu je zabezpečiť zo strany Mesta Hurbanovo 
vykonanie všetkých potrebných krokov pre objektívne posúdenie, či je možné využiť ako 
cyklotrasu už existujúcu komunikáciu spájajúcu Hurbanovo s mestskou časťou Zelený 
Háj. Jedná sa o úsek tvorený ulicou Chotínska začínajúci od ulice Podzáhradná a 
pokračujúci až po štrkovisko Konkoľ, ktorý pokračuje okolo štrkoviska smerom cez kanál 
Ibolyás až do mestskej časti Zelený Háj cez areál bývalého poľnohospodárskeho družstva, 
kde sa v strede mestskej časti pripája na cestu I/64. Dĺžka tohto úseku je 3300 m, 
prechádza celkovo cez 7 parciel registra „E“, z ktorých dve pod ul. Chotínska sú vo 
vlastníctve Slovenského pozemkového fondu(parcely č. 908/2 a č. 965/1 vedené na LV č. 
4181) a zvyšných 5 je vo vlastníctve Mesta Hurbanovo(parcely č. 908/1, č. 997/1, č. 
997/2, č.1024/1 a č. 1024/2 vedené na LV č. 4187).  
Celý tento úsek je tvorený spevnenou komunikáciou a je prejazdný pre cyklistov aj pre 
motorové vozidlá okrem časti o dĺžke cca 400 m, ktorá prechádza cez areál bývalého 
Poľnohospodárskeho družstva Zelený Háj, ktorý v súčasnej dobe využíva súkromná 
spoločnosť. Na začiatku a na konci areálu bývalého poľnohospodárskeho družstva sa 
nachádzajú brány, ktoré v prípade zatvorenia bránia v možnosti prejazdu motorovým aj 
nemotorovým vozidlám. V prípade, že by bolo možné vytvoriť z predmetného úseku 
trvale prejazdnú trasu aspoň pre cyklistov, vytvorilo by sa bezpečné prepojenie mestskej 
časti Zelený Háj s Hurbanovom mimo čoraz frekventovanejšej cesty I/64, ktoré by mohli 
využívať jednak deti čo navštevujú základnú či strednú školu v Hurbanove, ale aj všetci 
ostatní obyvatelia využívajúci na prepravu bicykel. Pritom náklady pre mesto by boli v 
porovnaní s vybudovaním novej cyklotrasy minimálne. 
 
Uznesenie  č. 385/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
ž i a d a  
primátora mesta, aby zabezpečil  vykonanie všetkých potrebných krokov pre objektívne 
posúdenie, či je možné využiť ako cyklotrasu už existujúcu komunikáciu spájajúcu 
Hurbanovo s mestskou časťou Zelený Háj vedúcu cez areál  bývalého 
Poľnohospodárskeho družstva Zelený Háj.              
Zároveň žiada primátora mesta, aby do 30. apríla 2021 predložil mestskému zastupiteľstvu 
informatívnu správu o výsledných zisteniach. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                          za                                11                                                                             
                                                                                                            proti              0                                   
                                                                                                zdržal sa hlasovania   0 
 
 
10.7 Poslanecký návrh – Kampaň na zníženie znečisťovania životného prostredia 
Materiál predkladal Mgr. Pupák, poslanec MZ Hurbanovo. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
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        Spaľovanie odpadov resp. ich ukladanie do voľnej prírody formou tzv. čiernych 
skládok sú nezákonné spôsoby, ktorými sa niektorí obyvatelia nášho mesta zbavujú 
zodpovednosti za likvidáciu vyprodukovaného odpadu. Obe tieto činnosti spôsobujú 
okrem závažného znečisťovania životného prostredia aj nepríjemné vedľajšie efekty vo 
forme vypúšťania karcinogénnych látok do ovzdušia, zadymovania hlavne počas zimných 
mesiacov a samozrejme znečisťovania prírodného prostredia a jeho znehodnocovania.  
S danými problémami zápasí veľká väčšina miest nielen na Slovensku, ale aj v iných 
okolitých krajinách. Neexistuje vyhranený profil človeka, ktorý sa týmto spôsobom 
zbavuje zodpovednosti za likvidáciu odpadu. Preto aj odhaľovanie resp. vytipovanie 
týchto obyvateľov je často komplikované. Preto pán poslanec predkladá pred Mestské 
zastupiteľstvo poslanecký návrh, ktorým dokáže Mesto Hurbanovo eliminovať aspoň do 
istej miery toto konanie a aplikáciou tejto metódy a jej opakovaním v budúcnosti odradiť 
aspoň istú časť obyvateľov od zbavovania sa zodpovednosti za likvidáciu odpadov. 
Podstatou tejto metódy je cielené vytipovanie všetkých obyvateľov mesta, ktorí ku 30. 
marcu 2020 majú neuhradenú pohľadávku vo výške min. 30 eur na položke miestny 
poplatok za komunálne odpady a zároveň v uplynulom roku 2020 si daná domácnosť 
nezadovážila ani jeden žetón za odvoz odpadkovej nádoby. Následne je potrebné daných 
obyvateľov kontaktovať s výzvou na uhradenie dlhu a dopytovať sa na spôsob likvidácie 
odpadov v domácnosti. V spolupráci s Mestskou políciou poučiť obyvateľov o 
možnostiach likvidácie odpadu a rovnako o sankciách, ktoré hrozia v prípade spaľovania 
odpadkov resp. ukladania vo voľnej prírode a vytvárania čiernych skládok. 
 
K materiálu prebiehala diskusia. 
Bc. Tomaščin nesúhlasil s formulovaním návrhu na uznesenie. 
Poslanec Schvarcz doplnil, že podľa nového VZN mesta sa posiela rozhodnutie 
neplatičom a je právne vymáhateľné. 
PaedDr., Mgr. Hajníková navrhla uznesenia dobre premyslieť a nesúťažiť, kto ich viac 
navrhne. V budúcnosti nemieni podporovať dôkladne nevypracované uznesenia bez 
návrhu možného úspešného riešenia. 
Mgr. Pupák upozornil, že na zozname dlžníkov mesta nie každý obyvateľ je 
neprispôsobivý. Kontaktovať by sa mali tí, ktorí majú nedoplatok za odvoz komunálneho 
odpadu. 
Mgr. Závodský, primátor mesta dodal, že sa intenzívne pracuje na zvýšení efektivity na 
vymáhaní nedoplatkov občanov voči mestu. 
  
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
ž i a d a  
primátora mesta o zabezpečenie kampane na zníženie znečisťovania životného prostredia 
v našom meste formou kontaktovania obyvateľov a ich poučenia ohľadom foriem 
likvidácie odpadov a sankcií, ktoré hrozia za spaľovanie odpadov respektíve ich ukladania 
vo voľnej prírode a vytvárania tzv. čiernych skládok.  
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Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
Botoš, Doležaj, Mgr.Pupák                                                        za                                 3                                                                             
PaedDr.,Mgr.Hajníková, Melich, JUDr.Rusňák, Ševčík, Bc.Tomaščin                       proti              5                                                                                                                                 
Schvarcz, RNDr.Hamranová, Mgr.Tužinčin                                                                zdržal sa hlasovania   3 
Tento návrh uznesenia poslancami MsZ nebol prijatý. 
 
10.8 Poslanecký návrh – Vybavenie extravilánu mesta fotopascami 
Materiál predkladal Mgr. Pupák, poslanec MZ Hurbanovo. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Ukladanie odpadu do voľnej prírody a vytváranie čiernych skládok je vážnym 
problémom mesta Hurbanovo, ktorý sa prehĺbil hlavne po zvyšovaní poplatkov za miestny 
odpad v meste Hurbanovo i ostatných obciach a mestách. Z uvedeného dôvodu dokážeme 
identifikovať dva druhy občanov, ktorí svoj odpad likvidujú formou ukladania vo voľnej 
prírode. Prvú skupinu tvoria domáci obyvatelia, na ktorých identifikáciu má slúžiť kampaň 
proti znečisťovaniu životného prostredia v našom meste. Druhou skupinou sú obyvatelia 
okolitých miest a obcí, ktorí sa svojho odpadu zbavujú pri prejazde naším mestom. V 
oboch prípadoch je najväčším problémom identifikácia páchateľa a jeho prichytenie pri 
čine. Z uvedeného dôvodu Mgr. Pupák predkladal pred Mestské zastupiteľstvo poslanecký 
návrh, v ktorom žiadal primátora mesta o zakúpenie 10 kusov fotopascí, ktoré následne po 
analýze mesto rozmiestni na najexponovanejšie miesta z pohľadu vytvárania čiernych 
skládok v našom meste. Následne formou kampane v lokálnych i regionálnych médiách a 
prostredníctvom informačných kanálov mesta doručí Mesto Hurbanovo túto informáciu čo 
najväčšiemu počtu obyvateľov v Hurbanove i okolitých mestách a obciach. 
 
Bc. Tomaščin nepokladal za najšťastnejšie riešenie osadenie fotopascí, nakoľko nie sú 
efektívne.  
Pán Provazník, náčelník mestskej polície konštatoval, že slúžia na monitorovanie 
priestoru, miesta osadenia musia byť označené, sú náročné na obsluhu a nie je to 
rentabilné. 
Poslanec Botoš podporil umiestnenie navrhnutých 10 kusov fotopascí. 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
ž i a d a  
primátora mesta o zakúpenie 10 kusov fotopascí a ich rozmiestnenie na najexponovanejšie 
miesta nelegálneho ukladania odpadov v extraviláne mesta Hurbanovo. 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
Botoš, Doležaj, Mgr.Pupák, RNDr.Hamranová                               za                                 4                                                                             
PaedDr.,Mgr.Hajníková, Melich, Ševčík, Bc.Tomaščin                                       proti                        4                                                                                                                                 
Schvarcz, JUDr.Rusňák, Mgr.Tužinčin                                                                zdržal sa hlasovania   3 
Tento návrh uznesenia poslancami MsZ nebol prijatý. 
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10.9 Poslanecký návrh – Nový Bacher – rezidenčná štvrť 
Materiál predkladal Mgr. Pupák, poslanec MZ Hurbanovo. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Otázka dostupných stavebných pozemkov v meste Hurbanovo je témou, ktorá 
rezonuje v debatách obrovského množstva obyvateľov. Potencionálnych pozemkov 
vhodných na výstavbu rodinných domov a vybavených všetkými inžinierskymi sieťami je 
žalostne málo. Z uvedeného dôvodu je pre zdravý rozvoj mesta a udržania si resp. 
prilákanie mladých rodín do Hurbanova rozhodujúcim faktorom rýchlosť a kvalita ponuky 
stavebných pozemkov vhodných na výstavbu rodinných domov. Mesto Hurbanovo vlastní 
pozemok s výmerou 11 332 m2 vedený ako ostatné plochy na liste vlastníctva č. 4187 
(k.ú. Hurbanovo). Tieto pozemky sú momentálne v územnom pláne mesta klasifikované 
ako pozemky určené pre šport a rekreáciu. Nakoľko však prebieha územnosprávne 
konanie, ktoré bude ukončené zmenou územného plánu, je možné tieto pozemky 
rekvalifikovať na pozemky určené pre výstavbu rodinných domov. Na uvedenom 
pozemku je po jeho rozparcelovaní možné vytvoriť 10-12 menších pozemkov s výmerou 
6-10 árov, vhodných na vybudovanie rezidenčnej štvrte. Túto rezidenčnú štvrť je pred 
rozpredajom pozemkov potrebné vybaviť základnými inžinierskymi sieťami, ktoré 
postupne bude nutné doplniť o cestu resp. verejné osvetlenie.  
 
Mgr. Závodský, primátor mesta uviedol, že uvedené pozemky slúžia podľa Územného 
plánu na rekreačné a športové účely. K pracovnému procesu zmeny ÚP mesto potrebuje 
finančné prostriedky ako aj vyjadrenia ostatných orgánov. Prípravné práce pán primátor 
považoval za predčasné.  
Poslanec Schvarcz navrhol najprv zistiť záujmu prieskumom obyvateľov mesta. 
Navrhnuté  pozemky nepovažoval za vhodnú lokalitu. 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
ž i a d a  
primátora mesta o zabezpečenie nevyhnutných prípravných prác pre úspešné spustenie 
výstavby rezidenčnej štvrte pod pracovným názvom „Nový Bacher“, ktorá sa má 
nachádzať na pozemku vedenom na liste vlastníctva č. 4187 (k. ú. Hurbanovo). 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
Botoš, Doležaj, Mgr.Pupák                                                        za                                 3                                                                             
Mgr.Tužinčin, RNDr.Hamranová,, Schvarcz, Ševčík, Bc.Tomaščin                            proti              5                                                                                                                                 
PaedDr.,Mgr.Hajníková, Melich, JUDr.Rusňák                                                          zdržal sa hlasovania   3 
Tento návrh uznesenia poslancami MsZ nebol prijatý. 
 
10.10 Poslanecký návrh – Odkúpenie pozemkov a nehnuteľností do vlastníctva mesta 
(Východná ulica) 
Materiál predkladal Mgr. Pupák, poslanec MZ Hurbanovo. Písomná správa tvorí prílohu 
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zápisnice. 
        Mestská štvrť Bacher je tvorená kombináciou zástavby rodinných domov 
postavených v druhej polovici 20. storočia. Najväčší stavebný rozmach nastal v 80-tych 
resp. 90-tych rokoch minulého storočia a to hlavne v oblasti, ktorú ohraničujú ulice 
Javorová, Športová, Výskumnícka a Rybárska, resp. lemujú ulice Východná, Západná a 
ulica Práce. V danej lokalite obyvatelia dostali možnosť postaviť svoje rodinné domy na 
pozemkoch s výmerou približne 6 árov. Okrem ulice Východná sú všetky ostatné ulice 
obsadené a neponúkajú možnosť ďalšieho rozšírenia formou výstavby.  
Na ulici Východná sa nachádza pod orientačným číslom 8 rodinný dom vedený na liste 
vlastníctva č. 1206 (k.ú. Hurbanovo), ďalej pod orientačným číslom 6 rozostavaná stavba 
vedená na liste vlastníctva č. 1205 (k.ú. Hurbanovo) a v susedstve pozemok vedený ako 
ostatné plochy na liste vlastníctva č. 2188 (k.ú. Hurbanovo).  
Dané pozemky predstavujú v prípade ich odkúpenia z urbanistického hľadiska ideálnu 
príležitosť pre naše mesto na revitalizáciu priestoru mestskej štvrte Bacher. Nielen z 
hľadiska ponuky stavebných pozemkov pre obyvateľov, ale takisto efektom zhodnotenia 
potenciálu a zvýšenia hodnoty celej mestskej štvrte. Z uvedeného dôvodu Mgr. Pupák 
predkladal Mestskému zastupiteľstvu poslanecký návrh, v ktorom žiadal primátora mesta 
o inicializáciu rokovaní s majiteľmi zmienených nehnuteľností a pozemkov o odpredaji do 
vlastníctva mesta Hurbanovo. Po ich nadobudnutí by Mesto Hurbanovo malo možnosť 
dané pozemky a nehnuteľnosti odpredať záujemcom za cenu, za ktorú ich nadobudlo alebo 
formou investície rozvinulo a odpredalo s pridanou hodnotou. 
 
Mgr. Závodský, primátor mesta upozornil na plno exekúcií a neukončené dedičské 
konanie na jednej nehnuteľnosti ul. Východnej. 
JUDr. Rusňák sa pýtal na prejav vôle zo strany vlastníkov nehnuteľností. 
Podľa poslanca Melicha odkúpenie navrhnutých pozemkov bude zbytočný problém 
mestu. 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
ž i a d a  
primátora mesta o začatie rokovaní ohľadom odpredaja pozemkov a nehnuteľností na ulici 
Východná  v  mestskej  štvrti Bacher, vedených  na  listoch  vlastníctva č. 1205, 1206 
a 2188 (k. ú. Hurbanovo). 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
Bc.Tomaščin, Doležaj, Mgr.Pupák                                                        za                                 3                                                                             
Mgr.Tužinčin, Ševčík, JUDr.Rusňák                                                                            proti              3                                                                                                                                 
PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová, Botoš, Melich, Schvarcz                      zdržal sa hlasovania   5 
Tento návrh uznesenia poslancami MsZ nebol prijatý. 
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10.11 Poslanecký návrh – Umiestnenie kontajnerov na odpad v rekreačných zónach 
Materiál predkladal Jozef Doležaj, poslanec MZ Hurbanovo. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Počas pandémie COVID-19 a dodržiavaní karanténnych opatrení, vyhľadávajú 
obyvatelia Hurbanova možnosť pobytu v prírode v okolí Hurbanovo. Medzi vyhľadávané 
lokality patrí územie v okolí hrádze rieky Žitava, prírodného jazera Konkoľ a bohatského 
bagroviska. Pre zvýšenú koncentráciu obyvateľov mesta a čas strávený v prírode v 
uvedených lokalitách, je potrebné umožniť obyvateľom riešiť aj situáciu pri tvorbe 
odpadu. Jedná sa hlavne o odpad tvorený z plastov, skla a papiera. Mnohí obyvatelia majú 
záujem aj o zber odpadu počas rekreačnej činnosti, ktorý vznikol počas uplynulých rokov 
a hromadil sa v uvedených lokalitách, čím by sa výrazne znížila aj ekologická záťaž na 
uvedenom území. Vhodným riešením by bolo umiestnenie kontajnerov na separovaný zber 
v uvedených lokalitách a zabezpečenie odvozu vzniknutého odpadu v pravidelných 
intervaloch, ktorý by zamedzil znečisťovaniu životného prostredia. 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
ž i a d a  
primátora mesta v uvedených lokalitách o zabezpečenie umiestnenia kontajnerov na 
separovaný zber s pravidelným vyprázdňovaním a  odvozom odpadu. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
Doležaj, Mgr.Pupák                                                                  za                                 2                                                                             
Bc.Tomaščin, Ševčík, JUDr.Rusňák, Schvarcz                                                            proti              4                                                                                                                                 
PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová, Melich, Mgr.Tužinčin                          zdržal sa hlasovania   4 
Poslanec Botoš nehlasoval. 
Tento návrh uznesenia poslancami MsZ nebol prijatý. 
 
10.12 Poslanecký návrh – Oplotenie časti pozemku na križovatke ulíc Malá – Árpáda 
Fesztyho 
Materiál predkladal Jozef Doležaj, poslanec MZ Hurbanovo. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Mesto Hurbanovo na základe uznesenia z roku 2020 schválilo mestským 
zastupiteľstvom zámer na odkúpenie pozemkov na križovatke ulice Á. Fesztyho a ulice 
Malá. Jedná sa o pozemky na LV 4215, 3661 o celkovej rozlohe 476m2. Vedľa uvedených 
pozemkov vlastní mesto Hurbanovo aj pozemky na LV 5641 o rozlohe 104 m2 a na LV 
3662 o rozlohe 274 m2 s rovnakými podielmi 25/48. Uvedené pozemky má mesto 
Hurbanovo vo väčšinovom vlastníctve a ohradené sú z vnútornej časti iba provizórnym 
oplotením. Provizórne oplotenie z vnútornej časti je potrebné nahradiť pevným oplotením 
o celkovej dĺžke približne 60 metrov, nakoľko sa v budúcnosti plánuje revitalizácia 
uvedeného pozemku.  
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Poslanec Doležaj dodal, že uvedený návrh predložil z dôvodu podnetu obyvateľov mesta.  
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
ž i a d a  
primátora mesta o vypracovanie zámeru oplotenia vnútornej časti pozemku na križovatke 
ulíc Malá a Á. Fesztyho. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
Doležaj, Mgr.Pupák                                                                  za                                 2                                                                             
PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová, JUDr.Rusňák, Ševčík, Bc.Tomaščin    proti              5                                                                                                                                 
Melich, Schvarcz, Botoš, Mgr.Tužinčin                                                                       zdržal sa hlasovania   4 
Tento návrh uznesenia poslancami MsZ nebol prijatý. 
 
10.13 Poslanecký návrh – Nákupné poukážky pre dôchodcov 
Materiál predkladal Jozef Doležaj, poslanec MZ Hurbanovo. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        V predošlých rokoch dostávali v predvianočnom období obyvatelia Hurbanova v 
dôchodkovom veku, jednorazový príspevok z mestského rozpočtu formou nákupných 
poukážok v hodnote 5,00 €. V roku 2020 prvýkrát sa po dlhšom čase uvedená tradícia 
porušila. Seniori v našom meste prežívali v uplynulom roku veľmi ťažké obdobie, výrazne 
ovplyvnené pandémiou COVID-19. Z uvedených dôvodov pán poslanec považuje za 
nevyhnutné, vyčleniť z rozpočtu mesta sumu na jednorazový príspevok pre seniorov na 
zaobstaranie nákupných poukážok v hodnote 10,00 € pre každého občana mesta v 
dôchodkovom veku.  
Navýšenie sumy z 5,00 € na 10,00 € považuje za adekvátne, nakoľko sa im každým rokom 
zvyšujú náklady na život. Seniori sú významnou súčasťou našej komunity, angažujú sa vo 
veľkej miere v spoločenských, kultúrnych, komunitných združeniach v našom meste. 
Poskytnutie uvedenej podpory pre každého seniora, pán poslanec považuje za vyjadrenie 
solidarity, úcty, rešpektu a vďaky zo strany mesta. 
 
Komisia sociálna, bytová a zdravotná pri MZ v Hurbanove bola za spätné vyplatenie 
nákupných poukážok za rok 2020. 
Poslanec Melich konštatoval, že organizácie mesta vrátili poskytnuté dotácie kvôli 
nevykonania činnosti z dôvodu prijatých mimoriadnych opatrení v súvislosti so 
zamedzením šírenia choroby COVID - 19, pričom Mestský športový klub Hurbanovo 
nevrátil žiadne finančné prostriedky z dotácie mesta. 
Bc. Tomaščin upozornil, že MŠK vrátil 5 000 €. 
Mgr. Tužinčin podporil pána Melicha a poznamenal, že v rozpočte MŠK sú voľné zdroje, 
ktoré môžu byť posunuté na iné účely. 
PaedDr., Mgr. Hajníková vyjadrila dôležitosť podpory dôchodcov. 
RNDr. Hamranová dodala, že mesto nezabudlo na dôchodcov. Prosila pána Doležaja 
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o prehodnotenie návrhu na uznesenie.  
V rámci diskusie pán Melich predložil poslanecký návrh na uznesenie. 
Mgr. Závodský, primátor mesta poprosil poslancov o hlasovanie návrhu na uznesenie 
poslanca Doležaja. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
ž i a d a  
primátora mesta o zabezpečenie návrhu zmeny rozpočtu na vyčlenenie finančných 
prostriedkov z rozpočtu mesta,  na  zaobstaranie nákupných poukážok v hodnote 10,00 €, 
pre každého občana v dôchodkovom veku nad 65 rokov s trvalým pobytom v meste 
Hurbanovo s následnou distribúciou do 30.06.2021. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
Doležaj, Mgr.Pupák, Bc.Tomaščin                                                        za                                 3                                                                             
PaedDr.,Mgr.Hajníková, Ševčík                                                                                  proti              2                                                                                                                                 
RNDr.Hamranová, Melich, Schvarcz, Botoš, Mgr.Tužinčin, JUDr. Rusňák               zdržal sa hlasovania   6 
Tento návrh uznesenia poslancami MsZ nebol prijatý. 
 
Poslanecký návrh poslanca Melicha: 
Uznesenie  č. 386/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje 

A) pri príležitosti mesiaca úcty k starším v roku 2021 udelenie vecného daru seniorom 
s trvalým pobytom v meste Hurbanovo, ktorí v roku 2021 dovŕšia vek minimálne 65 
rokov a to vo výške 10 € darčekovej poukážky na 1 osobu,  
 

B) finančné vykrytie  čiastky  vo výške 9 000 € na zakúpenie darčekových poukážok 
v roku 2021 znížením schválenej dotácie z rozpočtu mesta pre MŠK Hurbanovo; 
presun finančných prostriedkov vo výške 9 000 € z položky 0810  642001 – dotácia 
na športovú činnosť v rámci podprogramu 10.1. na položku 0820 637005 – Úcta 
k starším a príspevky v rámci podprogramu 11. 4. sa má zapracovať do najbližšej 
zmeny rozpočtu mesta, 
 

C) zostávajúcu časť financií vo výške 4 870 €  nevyhnutných  na zakúpenie 
darčekových poukážok vyčleniť z rezervného fondu mesta Hurbanovo. 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová, JUDr.Rusňák, Ševčík, Bc.Tomaščin     za                                 8                                                                             
Melich, Mgr.Tužinčin, Schvarcz 
Mgr.Pupák, Doležaj, Botoš                                                                                          proti              3                                                                                                                                 
                                                                                                                                     zdržal sa hlasovania   0 
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10.14 Poslanecký návrh – Komplexná rekonštrukcia ciest a chodníkov 
Materiál predkladal Mgr. Pupák, poslanec MZ Hurbanovo. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Okrem cesty I. triedy č. 64, ktorú spravuje Slovenská správa ciest a ciest druhej resp. 
tretej tried, ktoré patria pod Regionálnu správu a údržbu ciest je Mesto Hurbanovo 
zodpovedné za správu približne 90% cestných komunikácií v katastrálnom území nášho 
mesta. Aktuálne je stav väčšiny z týchto cestných komunikácií uspokojivý a vo výraznej 
miere neobmedzuje obyvateľov mesta.  
Žiaľ nájdu sa aj také, ktoré sú vo veľmi zlom stave a pri ich využívaní sú motorové 
vozidlá, ale aj chodci vystavovaní rizikám ujmy na zdraví alebo majetku.  
Z uvedeného dôvodu pán poslanec predkladal Mestskému zastupiteľstvu poslanecký návrh 
na riešenie uvedeného problému formou komplexnej rekonštrukcie (resp. v určitých 
prípadoch výstavby) vytipovaných cestných komunikácií formou PPP projektov. Uvedený 
spôsob riešenia navrhuje z viacerých dôvodov. Medzi inými sú to, žiadne vstupné náklady 
(znáša investor) a rovnako prenesenie zodpovednosti za správu daných komunikácií na 
súkromného investora. Mesto Hurbanovo v súčasnej dobe nemá prebytočné finančné 
prostriedky, z ktorých by dokázalo takto masívnu a komplexnú rekonštrukciu realizovať. 
Zároveň stav dotknutých komunikácií nedovoľuje ďalej otáľať s časom a vystavovať tak 
obyvateľov mesta vyššie spomenutým rizikám. Preto navrhuje vzniknutú situáciu riešiť 
prostredníctvom PPP projektov. Výsledný model a takisto komunikácie (môžu byť aj 
chodníky) navrhuje riešiť v predloženom modely - Ulica Á. Fesztyho – námestie 
Konkolyho - Thege – ulica Slobody (rekonštrukcia) - Zlatá – Strieborná – Bronzová ulica 
(výstavba) - Nová Trstená (rekonštrukcia) - Šípová – Kollárova (prepojenie) - Pribetská 
ulica (chodník).  
Nakoľko sa jedná o predbežný návrh, navrhuje rovnako osloviť verejnosť a obyvateľov, 
aby do 31. marca 2021 pripomienkovali daný návrh a upozornili na ďalšie cestné úseky, 
ktoré si vyžaduje rekonštrukciu vo väčšej miere a zapadali by do výhľadu tohto projektu. 
 
Mgr. Závodský, primátor mesta konštatoval, že ulice Zlatá – Strieborná – Bronzová patria 
do súkromného vlastníctva. 
Poslanec Ševčík osobne bol proti návrhu Mgr. Pupáka. Následne vymenoval 
najdôležitejšie priority mesta Hurbanova. 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
ž i a d a  
primátora mesta o zabezpečenie prípravných prác potrebných na vyhlásenie verejnej 
súťaže, z ktorej vzíde realizátor PPP projektu komplexnej rekonštrukcie ciest a chodníkov 
v Meste Hurbanovo do 30. júna 2021. 
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Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
Botoš, Doležaj, Mgr.Pupák                                                        za                                 3                                                                             
Bc.Tomaščin, Ševčík, JUDr.Rusňák, RNDr.Hamranová, Schvarcz                             proti              5                                                                                                                                
PaedDr.,Mgr.Hajníková, Melich, Mgr. Tužinčin                                                         zdržal sa hlasovania   3 
Tento návrh uznesenia poslancami MsZ nebol prijatý. 
 
K bodu 11 – D i s k u s i a 
        V rámci diskusie Mgr. Závodský, primátor mesta poďakoval všetkým zdravotníkom, 
dobrovoľníkom, RNDr. Hamranovej, pracovníkom MsÚ, dobrovoľným hasičom mesta 
a všetkým, ktorí zabezpečili organizáciu a plynulý chod plošného testovania. 
Informoval, že sú zabezpečené tri súkromné mobilné odberné miesta v Hurbanove 
ohľadom testovania COVID-19. 
Poslanec Melich požiadal primátora mesta o pomoc pri riešení dopravnej situácie na úseku 
ulice Sesílešskej v Hurbanove. 
RNDr. Hamranová informovala o postupe k vyúčtovaniu nákladov za testovania 
COVID-19 smerom ku štátu. 
Vyzvala obyvateľov, že mesto naďalej zabezpečuje nákupy potravín a liekov pre seniorov.  
Upriamila pozornosť na sčítanie obyvateľov SR, ktoré prebieha od 15. 2. 2021 do 31. 3. 
2021 elektronickým spôsobom prostredníctvom formulára na stránke www.scitanie.sk.  
Ďalej uviedla, že v rámci grantového programu „TU SME DOMA aj v čase pandémie“ je 
podaných 14 projektov. 
 
K bodu 12 – 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 24. 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove. 

 
                                                                                
 
 

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

 

 

 

Overovatelia:    Mgr. Ľuboš  T u ž i n č i n                           

                            František  S c h v a r c z 


	Pri zbere zmesového komunálneho odpadu sa v meste využíva žetónový systém. Pri označovaní zbernej nádoby žetónom, ak má subjekt záujem o vyprázdnenie zbernej nádoby so svojim zmesovým odpadom, zavesí na ňu žetón. Ak na nádobe nie je zavesený ž...

