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Z á p i s n i c a 

 
z  25.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,  

ktoré sa konalo dňa 25. 3. 2021 
 

Rokovanie  25.  zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v  Hurbanove otvoril      
Mgr. Peter Závodský, primátor  mesta za účasti 10 poslancov (prezenčná listina je 
prílohou tejto zápisnice).  

 
Neprítomný, ospravedlnený: Marián Botoš 
Ďalší prítomní: RNDr. Mária Hamranová, zástupkyňa primátora mesta 

Ing. Koloman Cserge, hlavný kontrolór mesta 
Ing. Martina Kardhordó, vedúca ekonomického odd. MsÚ 
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 Mestskej polície Hurbanovo 

 
Na začiatku rokovania primátor mesta poprosil prítomných o uctenie si minutou ticha 
pamiatku úmrtia slávnej speváčky a kráľovnej šansónu československej hudobnej scény 
Hany Hegerovej, ktorej v roku 2019 bolo udelené čestné občianstvo mesta 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 III. zmeny rozpočtu mesta Hurbanovo na rok 2021 
5. Zmena uznesenia č. 372/2021 – MZ o súhlase so spolufinancovaním projektu s názvom     
    „Multifunkčná športová plocha s prekrytím“  
6. Správa o činnosti Mestskej polície Hurbanovo za rok 2020 
7. Rôzne 
    7.1 Žiadosť o výpožičku priestorov OZ Asociácia pre rozvoj emocionálnej inteligencie   
          –  I. kolo 
    7.2 Odpustenie 50 % z nájmu pre podnikateľov v 2. vlne pandémie COVID - 19 
    7.3 Odpredaj pozemkov – Mário Geleta, Erika Ivánová – I. kolo 
    7.4 Súhlas s predajom pozemku Etela Ďurčovičová – II. kolo 
    7.5 Súhlas s prenájmom nebytových priestorov Verting, s.r.o. Hurbanovo – II. kolo     
    7.6 Poslanecký návrh – Zrušenie uznesenia č. 386/2021-MZ 
    7.7 Poslanecký návrh – Rok 2021 - Rok úcty ku starším  
8. Diskusia 
9. Záver 
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Poslanec Schvarcz predložil poslanecký návrh na doplnenie programu rokovania 
mestského zastupiteľstva do bodu rôzne č. 7.8 - Doplnenie dodatkovej tabule k dopravnej 
tabuli ,,ZÁKAZ  STÁTIA“ v Hurbanove na Námestí Konkolyho – Thege. 
Poslanec Melich žiadal z programu rokovania stiahnuť z bodu rôzne bod č. 7.6 - 
Poslanecký návrh – Zrušenie uznesenia č. 386/2021-MZ a bod č. 7.7 – Rok 2021, Rok 
úcty ku starším. 
 
Mgr. Závodský, primátor mesta poprosil poslancov o hlasovanie za pôvodný návrh 
programu rokovania: 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
Mgr. Pupák, Doležaj                                                                 za                                 2                                                                            
JUDr. Rusňák, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová, Melich,                proti                       8 
Schvarcz, Ševčík, Bc.Tomaščin, Mgr.Tužinčin 
                                                                                                                        zdržal sa hlasovania   0 
Pôvodný návrh programu 25. zasadnutia mestského zastupiteľstva nebol schválený. 
 
Hlasovanie za program rokovania o doplnenie materiálu pána Schvarcza: 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
JUDr. Rusňák, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová, Melich,                 za                                 9 
Schvarcz, Mgr.Tužinčin, Ševčík, Mgr.Pupák, Bc.Tomaščin                                                                             
                                                                                               proti              0                                    
Doležaj                                                                                         zdržal sa hlasovania   1 
Doplnenie bodu 7.8 do návrhu programu rokovania MZ bolo prijaté. 
 
Hlasovanie za program rokovania o stiahnutí navrhnutých dvoch bodov pána 
Melicha: 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
JUDr. Rusňák, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová, Melich,                 za                                 7                                                                             
Schvarcz, Mgr.Tužinčin, Ševčík 
Doležaj, Bc.Tomaščin                                                                      proti              2                                    
Mgr. Pupák                                                                                    zdržal sa hlasovania   1 
Stiahnutie dvoch bodov z návrhu programu rokovania MZ bolo prijaté. 

Hlasovanie za návrh programu rokovania so schválenými zmenami: 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
JUDr. Rusňák, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová, Melich,                 za                                 8                                                                             
Schvarcz, Ševčík, Bc.Tomaščin, Mgr.Tužinčin 
Doležaj                                                                                      proti              1                                    
Mgr.Pupák                                                                                     zdržal sa hlasovania   1 

Program rokovania 25. zasadnutia mestského zastupiteľstva  konaného dňa 25. 3. 2021 
bol poslancami mestského zastupiteľstva schválený s navrhnutými zmenami. 
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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, RNDr. Mária Hamranová 
Do návrhovej komisie boli hlasovaním – „za“ – 7, „proti“ – 0, „zdržal sa“ – 3 (dotknutí),  
zvolení navrhnutí členovia. 
 
Mandátová komisia:  
Jozef Doležaj, JUDr. Miroslav Rusňák, Ctibor Melich  
Do mandátovej komisie boli hlasovaním – „za“ – 7, „proti“ – 0, „zdržal sa“ – 3 (dotknutí)  
zvolení navrhnutí členovia. 
 
Zapisovateľka:                                     Silvia Fejesová 
 
Overovatelia:       PaedDr., Mgr. Angelika Hajníková                                                                                                     
                                                                         Eduard Ševčík                                                                                                         
 
K bodu 2 – I n t e r p e l á c i a 
        V rámci interpelácie Bc. Tomaščin pripomienkoval stav trvania rozobratej miestnej 
komunikácie na ul. Komárňanskej pri predajni Lidl Hurbanovo. 
Mgr. Závodský, primátor mesta uviedol, že pracovníci MsVaK, s.r.o. Hurbanovo 
odstránili poruchu na vodovodnom potrubí. Asfaltovanie bolo objednané u externého 
dodávateľa. Z dôvodu nepriaznivého počasia asfaltovanie nebolo vykonané. Predpoklad 
vysprávky ciest je sľúbený po oteplení. 
Poslanec Doležaj tlmočil poďakovanie občanov za zverejnenú výzvu a upozornenie na 
webovej stránke mesta ohľadom zákazu vývozu smetí a minimalizovania tvorby čiernych 
skládok v meste.  
 
K bodu 3 
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 
        Na 24. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, konaného dňa 25. 2. 2021 
boli prijaté uznesenia od čísla 375 do 386/2021 - MZ. Ukladaciu časť malo uznesenie č. 
385/2021 – MZ. 
        V uznesení Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove žiadalo 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 žiadalo primátora mesta, aby do 30. apríla 2021 predložil mestskému 
zastupiteľstvu informatívnu správu o výsledných zisteniach. 
Úloha je v štádiu riešenia a informatívna správa bude predložená mestskému 
zastupiteľstvu. 
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K bodu 4 
Návrh III. zmeny rozpočtu mesta Hurbanovo na rok 2021 
Materiál predkladala Ing. Gogolová, hlavná účtovníčka ekonomického oddelenia MsÚ. 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 
        Predložený návrh III. zmeny rozpočtu na rok 2021 zahŕňa navýšenie príjmov aj 
výdavkov o štátne účelové prostriedky, ktoré boli prijaté na bankový účet mesta v roku 
2020, ale z rôznych objektívnych príčin neboli vyčerpané. Tieto financie sa majú zapojiť 
do príjmovej časti rozpočtu 2021 a má sa nimi naložiť podľa platných právnych predpisov. 
Celkové navýšenie príjmov aj výdavkov je vo výške 31 053 €. 
Číselné vyjadrenie navrhovaných zmien je uvedené v tabuľkovej časti III. zmeny rozpočtu 
mesta. Ostatné položky rozpočtu ostávajú nezmenené.  
 
Pán Doležaj, predseda Komisie finančnej, správy majetku mesta a verejnej súťaže pri MZ 
v Hurbanove konštatoval, že komisia odporúča schváliť návrh na uznesenie MZ. 
 
Uznesenie  č. 387/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
III. zmenu rozpočtu mesta na rok 2021 podľa predloženého návrhu. Celková výška 
rozpočtovaných príjmov aj výdavkov po zapracovaní všetkých úprav je: 7 586 077 €.  
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                          za                                10                                                                             
                                                                                                proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 5 
Zmena uznesenia č. 372/2021 – MZ o súhlase so spolufinancovaním projektu s 
názvom „Multifunkčná športová plocha s prekrytím“  
Materiál predkladal Ing. Šesták, vedúci odd. regionálneho rozvoja MsÚ. Písomná správa 
tvorí prílohu zápisnice. 
        Na základe predloženého materiálu na 23. zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
v Hurbanove Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove uznesením č. 372/2021-MZ: zobralo na 
vedomie: zámer podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok na realizáciu 
Multifunkčnej športovej plochy s prekrytím v rámci výzvy Fondu na podporu športu z 
programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia  športovej infraštruktúry“ č. 2020/001;  
schválilo:  
1. zabezpečenie realizácie projektu Multifunkčnej športovej plochy s prekrytím v rámci 
výzvy Fondu na podporu športu z programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia 
športovej infraštruktúry“ č. 2020/001 v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 
2. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 
Multifunkčnej športovej plochy s prekrytím vo výške minimálne 50% z celkových 
oprávnených nákladov z vlastných finančných prostriedkov. 
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Nakoľko Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu 
„Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2020/001 vo 
svojich podmienkach nedefinovala žiadne požiadavky na presné znenie uznesenia o 
spolufinancovaní projektu, výška spolufinancovania bola formulovaná ako % z celkových 
oprávnených nákladov.  
Dňa 25.02.2021 vyhlasovateľ výzvy Fond na podporu rozvoja športu SR vydal metodické 
usmernenie k Výzve č. 2020/001 s názvom „Často kladené otázky ku Výzve 2020/001 V5 
- aktualizácia 25.2.2021“, ktorou usmernil žiadateľov vo viacerých bodoch týkajúcich sa 
požiadaviek kladených Výzvou na potenciálnych žiadateľov. Jedným z týchto bodov je 
spresnenie požadovanej formulácie uznesenia mestského zastupiteľstva o 
spolufinancovaní projektu, ktorý znie: „Je potrebné, aby bola v uznesení uvedená presná 
suma alebo aspoň schválený limit (napr. do 60 000 eur) v prípadoch, ak nie je ešte 
ukončené verejné obstarávanie, nie percento, ktorým sa bude obec/VÚC podieľať na 
spolufinancovaní“.  
Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné opätovné schválenie uznesenia o zabezpečení 
spolufinancovania projektu tak, aby uznesenie reflektovalo na požiadavky Výzvy a 
následné spresňujúce informácie vydané prostredníctvom metodických usmernení - často 
kladených otázok.  
2) Rozpočet nákladov na stavebné práce Multifunkčnej športovej plochy s prekrytím bol 
vypracovaný súčasne s dodaním projektovej dokumentácie v roku 2020 a vychádzal z 
vtedy platných databázových cien stavebného software-u. Stanovenie (určenie) 
predpokladanej hodnoty zákazky podľa § 6 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje verejný obstarávateľ z 
projektantom oceneného rozpočtu stavebných prác „platného v čase odoslania oznámenia 
o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenia použitého ako výzva na súťaž na 
uverejnenie“.  
        Vzhľadom na plánované vyhlásenie verejného obstarávania na dodávateľa 
stavebných prác Multifunkčnej športovej plochy s prekrytím v mesiaci 03/2021, Mesto 
Hurbanovo požiadalo zhotoviteľa projektovej dokumentácie o aktualizáciu rozpočtu 
nákladov na stavebné práce. Aktualizáciou rozpočtu na stavebné práce prišlo k ich 
navýšeniu o 34.461,22 Eur. V prípade, ak by bola vysúťažená hodnota zákazky vyššia ako 
jej predpokladaná hodnota (rozpočet) uvedená v zmluve o poskytnutí príspevku, Fond na 
podporu športu preplatí výdavky len do výšky sumy uvedenej v zmluve o poskytnutí 
príspevku.  
Vyhlásenie verejného obstarávania pred podaním žiadosti o poskytnutie príspevku je 
vylučujúcou podmienkou výzvy. 
 
Uznesenie  č. 388/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
1. informácie o Výzve Fondu na podporu športu na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej 
infraštruktúry“, č. výzvy 2020/001;  
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2. zámer podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu s názvom 
„Multifunkčná športová plocha s prekrytím“ v rámci výzvy Fondu na podporu športu z 
programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“, č. výzvy 
2020/001;  
schvaľuje  
1. zabezpečenie realizácie projektu s názvom „Multifunkčná športová plocha s prekrytím“ 
v rámci výzvy Fondu na podporu športu z programu „Výstavba, rekonštrukcia a 
modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2020/001 v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci;  
2. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizácie projektu 
s názvom „Multifunkčná športová plocha s prekrytím“ vo výšky 220.599,82 Eur t.j. 50% 
zo sumy celkových oprávnených výdavkov projektu vo výške 441.199,63 Eur z vlastných 
finančných zdrojov Mesta Hurbanovo;  
3. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu Mesta 
Hurbanovo. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                          za                                10                                                                             
                                                                                                proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
         
 
K bodu 6 
Správa o činnosti Mestskej polície Hurbanovo za rok 2020 
Materiál predkladal pán Provazník, náčelník MsP. Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 

Právne základy samosprávy obcí v SR boli zakotvené v roku 1990 ústavným 
zákonom č. 294/1990 Zb. Jedným z právnych predpisov, ktoré umožňujú naplňovanie 
samosprávneho postavenia obcí a miest je zákon SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii z 
3. decembra 1991. Tento zákon nadväzuje na zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení, ktorý umožnil obciam a mestám zriadiť si na zabezpečovanie obecných vecí 
verejného poriadku, ochrany životného prostredia a iného, svoj poriadkový útvar - obecnú 
políciu.   
Mestská polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných a mestských 
vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich 
zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z 
rozhodnutí primátora mesta.  
Mestská polícia svojím zadelením v štruktúre mestských organizácií nespadá pod mestský 
úrad, hoci je s ním úzko spojená. Tvorí samostatnú organizačnú zložku mesta.  
Činnosť mestskej polície riadi náčelník MsP a jeho priamym nadriadeným je primátor 
mesta. Náčelníka MsP na návrh primátora vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo. 
Mestské zastupiteľstvo taktiež určuje organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah 
technických prostriedkov mestskej polície s prihliadnutím na rozsah jej úloh. 
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V hodnotenom období bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 
306/2020-MZ na svojom zasadnutí dňa 10.09.2020 nový Organizačný poriadok Mestskej 
polície Hurbanovo a nadobudol účinnosť dňa 01.10.2020.  K hlavným  zmenám došlo vo 
výkone služby a to k zrušeniu  nepretržitej prevádzky a zníženie plánovaného počtu 
príslušníkov MsP z 10 na 8 príslušníkov. Z uvedeného dôvodu výkon služby sa 
zabezpečuje v nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase bez nepretržitej prevádzky, 
rozvrhnutom podľa plánu náčelníka MsP s prihliadnutím na aktuálne potreby mesta 
Hurbanovo.   
Plnenie úloh MsP bolo vykonávané  v súlade so Zákonom SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej 
polícii v znení neskorších predpisov a úlohy boli plnené podľa plánovanej činnosti MsP na 
rok 2020. V hodnotenom období bola činnosť MsP zameraná najmä na kontrolu 
dodržiavania verejného poriadku v meste Hurbanovo ako aj v priľahlých častiach mesta 
Hurbanovo na kontrolu dodržiavania platných ustanovení VZN mesta Hurbanovo, na 
zabezpečovanie a kontrolu opatrení ÚVZ SR a krízového štábu, ktoré mali zabrániť šíreniu 
nového koronavírusu (COVID-19), na kontrolu dodržiavania bezpečnosti a plynulosti 
cestnej premávky v meste a na objasňovanie priestupkov v rámci vecnej a miestnej 
príslušnosti. V rámci vecnej a miestnej pôsobnosti MsP riešila podnety a požiadavky zo 
strany občanov, poslancov mestského zastupiteľstva, primátora mesta, inštitúcií a 
organizácií nachádzajúcich sa na území mesta. Do činnosti mestskej polície v hodnotenom 
období výrazne zasiahla vyhlásená pandémia nového koronavírusu (COVID-19), kedy od 
marca 2020 mestská polícia ako „prvolíniový“ útvar mesta plnila úlohy v sťažených 
podmienkach. 
Mestská polícia Hurbanovo v hodnotenom období v plnom rozsahu zabezpečovala 
základné úlohy vymedzené zákonom o obecnej polícii č. 564/91 Zb., v znení neskorších 
predpisov, pričom prioritou bolo zabezpečovanie verejného poriadku v meste, ochrana 
jeho obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia.   

V budúcom období snahou a prioritou Mestskej polície mesta Hurbanovo bude 
zvyšovanie odbornej a vedomostnej úrovne policajtov vytvorením podmienok pre 
vzdelávanie a odborný výcvik. Ide najmä o streleckú prípravu, taktiku služobných 
zákrokov, zvyšovanie úrovne právneho vedomia a komunikačných schopností policajtov.   
Pre vedenie Mestskej polície vyplýva neustála potreba organizovať, riadiť, koordinovať a 
kontrolovať policajtov pri plnení ich úloh. Tieto opatrenia sledujú jediný cieľ a to, aby sa 
Mestská polícia mesta Hurbanovo sústavne približovala svojou činnosťou potrebám 
obyvateľov mesta pri zabezpečovaní verejného poriadku a tým aj dôstojnej reprezentácii 
mesta Hurbanovo.       

V ďalšom období bude prioritným zámerom odborne a personálne zvyšovať úroveň 
práce Mestskej polície, aby činnosť MsP bola prínosom a súčasťou právnej istoty pre 
obyvateľov mesta  Hurbanovo.   
Ako jedným z cieľov prevencie bude budovať spoluprácu medzi políciou a mládežou, 
postavenú na pevných základoch vzájomnej dôvery. Preventívnymi aktivitami budeme aj 
naďalej prispievať k eliminácii zvyšujúcej sa kriminality a delikvencie páchanej 
neprispôsobivými osobami.  
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Mestská polícia Hurbanovo sa bude snažiť aj v ďalšom období zabezpečovať úlohy v 
zmysle zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii aspoň na takej úrovni, ako tomu 
bolo v predchádzajúcom období. 

           
Bc. Tomaščin poďakoval pánovi náčelníkovi za kvalitne vypracovanú správu.  
K bodu rokovania odzneli súvisiace otázky zo strany poslancov.  
 
Uznesenie  č. 389/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
správu o činnosti Mestskej polície Hurbanovo za rok 2020. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                          za                                10                                                                             
                                                                                                proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 7 – R ô z n e 
7.1 Žiadosť o výpožičku priestorov OZ Asociácia pre rozvoj emocionálnej  
inteligencie –  I. kolo 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho odd. MsÚ. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Dňa 16.03.2021 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť od Občianskeho združenia 
Asociácia pre rozvoj emocionálnej inteligencie, so sídlom ul. Práce 5, 947 01 Hurbanovo, 
IČO: 51833280, zapísané v Registri občianskych združení Štatistického úradu Slovenskej 
republiky pod registračným číslom VVS/1-900/90-54087, zastúpené predsedom združenia 
PaedDr., Mgr. Angelikou Hajníkovou, ohľadom výpožičky priestorov o výmere 66 m2 v 
budove CVČ Hurbanovo, súpisné číslo 228, na parcele registra „C“ č. 1243, v k. ú. 
Bohatá, na ulici Novozámocká 10, 947 03 Hurbanovo – Bohatá.  
Účelom využívania vyššie uvedených priestorov je vytvorenie priestorov pre vzdelávanie 
detí v oblasti emocionálnej inteligencie, kde sa budú môcť stretávať deti a mládež pri 
rôznych udalostiach ako napríklad školenia alebo prednášky so zaujímavými lektormi. 
Keďže sa v predchádzajúcich mesiacoch u mnohých detí rozvinula úzkosť zo sociálnej 
izolácie a taktiež sa zaznamenali prvky závislosti detí a mládeže z nadmerného používania 
informačných technológií, podľa psychológov, neurológov a psychiatrov musíme byť 
pripravení na problémové správanie detí, ktoré pramenia zo životného štýlu počas 
pandémie. Inštitút vzdelávacej politiky v prieskume ohľadom dištančnej výučby zistil 
výrazné zhoršenie správania a sociálnych zručností detí. Občianske združenie Asociácia 
pre rozvoj emocionálnej inteligencie sa chce venovať deťom počas víkendov ako aj počas 
letných prázdnin. Pôjde najmä o zážitkové doučovanie, vzdelávacie neformálne aktivity, 
workshopy a rozvoj sociálnych zručností detí. Taktiež bola oslovená Slovenská debatná 
asociácia so žiadosťou o spoluprácu, kde by sa deti naučili zvládať a rozvíjať si svoje 
komunikačné schopnosti.  
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Občianske združenie Asociácia pre rozvoj emocionálnej inteligencie myslí v tomto období 
aj na seniorov a má záujem zabezpečiť im príjemné posedenie.  
Žiadateľ odôvodňuje ďalej svoju žiadosť o prenájom priestorov v CVČ Hurbanovo aj tým, 
že naše mesto potrebuje psychicky zdravých a vyrovnaných ľudí. V Občianskom združení 
Asociácia pre rozvoj emocionálnej inteligencie spolupracuje mnoho dobrovoľníkov z 
radov odborníkov, vedcov, študentov, ktorí majú záujem obohatiť mentálny svet detí. 
Taktiež majú záujem pomôcť im zvládať digitálnu džungľu a pochopiť svoju vlastnú 
hodnotu na sociálnych sieťach, ktoré patria podľa odborníkov medzi najrizikovejšie 
faktory dnešnej mládeže. Preto považuje žiadateľ za potrebné, aby mali deti a mládež v 
našom meste možnosť rozvíjať aj svoju emocionálnu súčasť osobnosti, komunikačné a 
sociálnej zručnosti. Občianske združenie chce využívať žiadané priestory v rozsahu max. 4 
hod. denne, 5 dní v týždni a taktiež v letných mesiacoch na denný tábor pre deti. Zmluva o 
výpožičke bude uzatvorená na obdobie 5 rokov za symbolickú cenu 1,00 € s tým, že 
režijné náklady v súvislosti s verejnoprospešnou činnosťou budú odpustené počas celej 
doby výpožičky.  
Odpustenie režijných nákladov je odôvodnené tým, že OZ bude vykonávať verejno-
prospešnú činnosť, ktorá nevytvára zisk. Podľa Zásad hospodárenia a nakladania s 
majetkom Mesta Hurbanovo Článok IV., odsek 9) môže primátor mesta počas vyhlásenia 
krízového stavu pri prenájme nehnuteľného majetku mesta využiť aj formu Zmluvy o 
výpožičke. Ide o zmluvu, podstatou ktorej je to, že jedna zmluvná strana prenecháva 
druhej individuálne určenú vec na dohodnutú dobu na bezplatné užívanie. 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. 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.          
 
Bc. Tomaščin pripomienkoval obdobie uzatvorenia zmluvy a odpustenie režijných 
nákladov. Bližšie informácie poskytol Ing. Dobi. 
Mgr. Pupák prosil zverejniť mená členov občianskeho združenia. 
Pán Doležaj žiadal informovať o fungovaní občianskeho združenia. 
PaedDr., Mgr. Hajníková uviedla, že občianske združenie od roku 2018 funguje po 
celom Slovensku. V rámci Slovenska priebeh činnosti doteraz fungoval na základe 
aktivizačných cvičení v základných a stredných školách. Spomínané aktivity sú veľmi 
moderné a zároveň veľmi drahé. Je to pomerne nová, moderná aktivita na Slovensku. 
V Nemecku na základných a stredných školách patria medzi voliteľné predmety 
a v Anglicku sú povinné.  
 
Uznesenie  č. 390/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
k o n š t a t u j e, 
že výpožička nebytových priestorov o výmere 66 m2, na prízemí v budove CVČ 
Hurbanovo, súpisné číslo 228, na parcele registra „C“ č. 1243, v k. ú. Bohatá, na ulici 
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Novozámocká 10, 947 03 Hurbanovo – Bohatá, pre žiadateľa Občianske združenie 
Asociácia pre rozvoj emocionálnej inteligencie, so sídlom ul. Práce 5, 947 01 Hurbanovo, 
IČO: 51833280, je prípad hodný osobitného zreteľa. Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
o d ô v o d ň u j e  
prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne. Žiadateľom je občianske združenie, v ktorom 
spolupracuje mnoho odborníkov, vedcov, študentov, ktorí majú záujem obohatiť mentálny 
svet detí. Taktiež majú záujem pomôcť im zvládať digitálnu džungľu a pochopiť svoju 
vlastnú hodnotu na sociálnych sieťach, ktoré patria podľa odborníkov medzi 
najrizikovejšie faktory dnešnej mládeže. Preto považuje žiadateľ za potrebné, aby mali 
deti a mládež v našom meste možnosť rozvíjať aj svoju emocionálnu súčasť osobnosti, 
komunikačné a sociálnej zručnosti  
s c h v a ľ u j e  
zverejnenie svojho zámeru vypožičať nebytové priestory na prízemí budovy CVČ 
Hurbanovo o výmere 66 m2, na adrese Novozámocká 10, Hurbanovo - Bohatá, ktorá sa 
nachádza na parcele registra „C“ č. 1243 – zastavaná plocha a nádvorie, v k. ú. Bohatá pre 
žiadateľa Občianske združenie Asociácia pre rozvoj emocionálnej inteligencie, so sídlom 
ul. Práce 5, 947 01 Hurbanovo, IČO: 51833280, 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 3 najmenej 15 dní pred 
schvaľovaním tohto nájmu mestským zastupiteľstvom. Cena výpožičky sa určuje vo výške 
1,00 € ročne, na obdobie 5 rokov.  
 
Pre súhlasné stanovisko so zverejnením zámeru vypožičať vyššie uvedené nebytové 
priestory je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny poslancov. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                          za                                10                                                                             
                                                                                                proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
7.2 Odpustenie 50 % z nájmu pre podnikateľov v 2. vlne pandémie COVID - 19 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho odd. MsÚ. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Od 17.06.2020 nadobudol účinnosť zákon č. 155/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon 
č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej 
republiky v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých 
mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby 
COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 
92/2020 Z. z. (ďalej len „zákona“) a od 09.12.2020 nadobudol účinnosť zákon č. 349/2020 
Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.  
Cieľom zákona je zmiernenie negatívnych dopadov obmedzení súvisiacich s opatreniami 
proti pandémii choroby COVID-19 na podnikateľské subjekty v SR. Zákon ustanovuje 
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zákonný rámec pre poskytovanie podpory podnikateľom vykonávajúcim podnikateľskú 
činnosť alebo poskytujúcim služby zákazníkom na základe nájomnej zmluvy, ktorým bola 
v dôsledku prijatých mimoriadnych opatrení podstatne obmedzená možnosť predaja 
tovaru alebo poskytovania služieb, a tým znížená schopnosť tvoriť zisk a platiť nájomné. 
Do zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/2013 Z. z.“) sa 
vkladá nové ustanovenie § 13c, ktoré predstavuje právny základ podpory formou dotácie. 
Uvedené sa vzťahuje nielen na vnútorné priestory ale aj na súvisiace obslužné priestory, 
napr. parkoviská a tiež na vonkajšie priestory - trhové miesta.  
Na účely poskytovania dotácie sa neprihliada na prípadné zmeny, ku ktorým došlo po 12. 
marci 2020. Dotáciu na nájomné možno poskytnúť nájomcovi na základe žiadosti 
prenajímateľa, ktorým môže byť:  
a) fyzická osoba - nepodnikateľ,  
b) fyzická osoba - podnikateľ,  
c) právnická osoba - nepodnikateľ,  
d) právnická osoba - podnikateľ.  
Dotáciu na nájomné možno poskytnúť nájomcovi vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z 
nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 
50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania. Uvedené platí aj pre verejnoprávne 
inštitúcie a iné právnické osoby zriadené zákonom. Ak je prenajímateľom správca majetku 
štátu, nájomné sa znižuje na polovicu. Výška nájomného je tak v prospech nájomcu 
znížená o sumu zľavy z nájomného na základe dohody s prenajímateľom a súčasne aj o 
sumu zodpovedajúcu dotácii pripísanej na účet prenajímateľa. Ak prenajímateľ v tejto 
súvislosti požiada nájomcu o súčinnosť, ten je povinný ju bezodkladne poskytnúť.  
Do sumy nájomného na tento účel nemožno zahrnúť vedľajšie plnenia obvykle spojené s 
nájmom (napr. platby za dodávku energií) a ak výška nájomného závisí od obratu, 
nemožno zahrnúť ani obratovú zložku. Ak súčasťou nájomného sú aj úhrady za služby 
spojené s nájmom, ktorých výška nie je oddelená od sumy nájomného, platí, že výška 
úhrady za plnenia obvykle spojené s nájmom je 5 % zo sumy nájomného a o predmetnú 
sumu sa nájomné poníži. Právny rámec pre obdobie sťaženého užívania prevádzok v 2. 
vlne pandémie COVID - 19: uznesenie vlády SR č. 678/2020 (290/2020 Z. z.), uznesenie 
vlády SR č. 693/2020 (298/2020 Z. z.), uznesenie vlády SR č. 704/2020 (306/2020 Z. z.), 
vyhláška ÚVZ SR č. 16 (vo vestníku vlády SR č. 12/2020), vyhláška ÚVZ SR č. 20 a 21 
(vo vestníku vlády SR č. 14/2020), vyhláška ÚVZ SR č. 3 zverejnená vo vestníku vlády 
SR č. 2 zo dňa 7. 1. 2021.  
Celková výška odpusteného nájomného za sťažené obdobie vyššie uvedených prevádzok 
je vo výške: 2 263,92 €. Z dôvodu zatvorenia prevádzok nemohli podnikatelia vykonávať 
svoju obchodnú činnosť nepretržite, preto mali v tomto období obmedzený príjem. Preto 
mesto Hurbanovo navrhuje odpustenie 50% nájomného za obdobie, kedy boli prevádzky 
obmedzené – zatvorené. 
 
Uznesenie  č. 391/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
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súhlasí  
s odpustením 50% nájomného pre nižšie uvedené prevádzky v meste Hurbanovo, ktoré v 
zmysle uznesenie vlády SR č. 678/2020 (290/2020 Z. z.), uznesenie vlády SR č. 693/2020 
(298/2020 Z. z.), uznesenie vlády SR č. 704/2020 (306/2020 Z. z.), vyhláška ÚVZ SR č. 
16 (vo vestníku vlády SR č. 12/2020), vyhláška ÚVZ SR č. 20 a 21 (vo vestníku vlády SR 
č. 14/2020), vyhláška ÚVZ SR č. 3 zverejnená vo vestníku vlády SR č. 2 zo dňa 
07.01.2021 museli mať svoje prevádzky zatvorené. Odpustenie nájomného sa vzťahuje na 
obdobie, počas ktorého boli prevádzky obmedzené na činnosti. Odpustenie bude riešené 
podpisom dohody o znížení nájmu medzi nájomcom a prenajímateľom. Nájomné sa 
odpúšťa pre jednotlivé prevádzky v nasledovných čiastkach:  
1. Alžbeta Bernáthová – ÉMI odpustené nájomné vo výške: 234,08 €  
2. Anita Mekíšová – EXCELLEN odpustené nájomné vo výške: 35,64 €  
3. Anna Gallaiová – BIANCA odpustené nájomné vo výške: 116,60 €  
4. Szidónia Oláh odpustené nájomné vo výške: 381,48 €  
5. Beáta Uzsáková odpustené nájomné vo výške: 137,72 €  
6. Eva Slatinová odpustené nájomné vo výške: 88,00 €  
7. Verting s.r.o. odpustené nájomné vo výške: 187,00 €  
8. Mária Györgyová – BYTEX odpustené nájomné vo výške: 212,52 €  
9. C.E.G. INVESTMENT a.s. odpustené nájomné vo výške: 47,08 €  
10. Marián Pánis odpustené nájomné vo výške: 209,20 € 
11. Marián Pánis odpustené nájomné vo výške: 227,50 €  
12. Anna Krupová odpustené nájomné vo výške: 387,10 €  
Odpustené nájomné v celkovej výške: 2 263,92 €. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                          za                                10                                                                             
                                                                                                proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
7.3 Odpredaj pozemkov – Mário Geleta, Erika Ivánová – I. kolo 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho odd. MsÚ. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Dňa 08.03.2021 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť od pána Mária Geletu, 
bytom Modranská ul. 862/33, 946 55 Pribeta a pani Eriky Ivánovej, bytom Kvetná 202/13, 
941 10 Tvrdošovce, ohľadom odkúpenia pozemkov vo vlastníctve Mesta Hurbanovo. 
Jedná sa o pozemky v k. ú. Hurbanovo, medzi ulicami Komárňanská a Chotínska, a to: - 
parcela registra „C“ č. 1213 – záhrada o výmere 512 m2 - parcela registra „C“ č. 1214 – 
záhrada o výmere 495 m2 - parcela registra „C“ č. 1220 – záhrada o výmere 495 m2 - 
parcela registra „C“ č. 1206 – záhrada o výmere 471 m2.  
Uvedené pozemky sú evidované na LV č. 2376 a sú vo vlastníctve Mesta Hurbanovo a 
všetky pozemky sú neprístupné. Žiadatelia vlastnia pozemok, parcelu registra „C“ č. 1207 
– záhrada o výmere 506 m2 , ktorý priamo susedí s pozemkami parcely registra „C“ č. 
1213 – záhrada o výmere 512 m2 a parcely registra „C“ č. 1206 – záhrada o výmere 471 
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m2. Ďalšie dva pozemky sú vzájomne susediace, a jedná sa o pozemok parcely registra 
„C“ č. 1214 - záhrada o výmere 495 m2, a pozemok parcely registra „C“ č. 1220 - záhrada 
o výmere 495 m2. Žiadatelia požiadali o odkúpenie vyššie uvedených pozemkov 
spôsobom osobitného zreteľa do ich spoluvlastníctva. Odpredaj mestského majetku 
spôsobom osobitného zreteľa je možný v odôvodnených prípadoch. V tomto prípade 
žiadatelia sú vlastníkom nehnuteľnosti, ktorá priamo susedí s dvomi mestskými 
pozemkami. Ďalším odôvodnením osobitného zreteľa je to, že žiadatelia žiadajú o 
odkúpenie 3 susedných pozemkov ako celku, ktoré sú neprístupné, a doteraz nikto 
neprejavil záujem o ich odkúpenie. Pozemky doposiaľ užívali bez právneho titulu osoby 
vlastniace priľahlé pozemky.  
Žiadatelia chcú na pozemkoch zriadiť záhradu s ovocnými stromami a záhradu na 
pestovanie zeleniny pre vlastnú potrebu. 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. Nakoľko pozemky parcely registra „C“ č. 1213 – záhrada o výmere 512 
m2, parcela registra „C“ č. 1206 – záhrada o výmere 471 m2, ktoré priamo susedia s 
pozemkom, ktorý je vo vlastníctve žiadateľov, a pozemok parcely registra „C“ č. 1214 - 
záhrada o výmere 495 m2 , a pozemok parcely registra „C“ č. 1220 - záhrada o výmere 
495 m2, vytvoria jeden celok, ktorý bude prístupný z pozemku žiadateľov, a žiadatelia 
majú v záujme sa o tieto pozemky riadne starať a udržiavať ich v čistote a poriadku, tieto 
pozemky nie sú pre Mesto Hurbanovo využiteľné na iné účely, pozemky sú neprístupné, a 
nie je predpoklad, že by sa predali formou verejnej súťaže alebo dobrovoľnej dražby, je 
splnený dôvod hodný osobitného zreteľa. Podmienkou odpredaja hodného osobitného 
zreteľa bude uplatnenie prednostného odkupného práva pre mesto Hurbanovo za rovnakú 
cenu ako je cena predajná, po dobu 5 rokov v prípade, ak bude uskutočnený predaj časti 
pozemku. V prípade odpredaja všetkých pozemkov spolu s pozemkami žiadateľov ako 
celku sa prednostné odkupné právo neuplatňuje. Toto právo bude zapísané v kúpnej 
zmluve. Pre súhlasné stanovisko so zverejnením zámeru odpredať vyššie uvedené 
nehnuteľnosti je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny poslancov. 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
k o n š t a t u j e,  
že odpredaj pozemkov v k. ú. Hurbanovo, ulica Komárňanská, a to: parcely registra „C“ č. 
1213 – záhrada o výmere 512 m2, parcely registra „C“ č. 1206 – záhrada o výmere 471 
m2, parcely registra „C“ č. 1214 - záhrada o výmere 495 m2, a parcely registra „C“ č. 
1220 - záhrada o výmere 495 m2, zapísaných na LV č. 2376 do podielového 
spoluvlastníctva pána Mária Geletu, bytom Modranská ul. 862/33, 946 55 Pribeta a pani 
Eriky Ivánovej, bytom Kvetná 202/13, 941 10 Tvrdošovce, za kúpnu cenu stanovenú v 
zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo, prílohy č. 3, vo 
výške 5,00 €/m2, je prípad hodný osobitného zreteľa.  
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o d ô v o d ň u j e  
prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne: Žiadané pozemky priamo susedia s 
pozemkom, ktorý je vo vlastníctve žiadateľov, pozemky vytvoria jeden celok s pozemkom 
žiadateľov, pozemky sú neprístupné a pre mesto Hurbanovo nevyužiteľné pre iné účely. 
Žiadatelia majú v záujme sa o tieto pozemky riadne starať a udržiavať ich v čistote a 
poriadku, preto majú žiadatelia v záujme vysporiadať majetkové vzťahy k pozemkom.  
s c h v a ľ u j e  
zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo odpredať nehnuteľnosti v k. ú. Hurbanovo, a to: 
parcelu registra „C“ č. 1213 – záhrada o výmere 512 m2 , parcelu registra „C“ č. 1206 – 
záhrada o výmere 471 m2 , parcely registra „C“ č. 1214 - záhrada o výmere 495 m2 , a 
parcely registra „C“ č. 1220 - záhrada o výmere 495 m2 , ako celok, zapísaných na LV č. 
2376 do podielového spoluvlastníctva pána Mária Geletu, bytom Modranská ul. 862/33, 
946 55 Pribeta a pani Eriky Ivánovej, bytom Kvetná 202/13, 941 10 Tvrdošovce, za kúpnu 
cenu stanovenú v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo, 
prílohy č. 3, vo výške 5,00 €/m2 t. j. kúpna cena za celkovú plochu 1 973 m2 je celkom:  
9 865 €. 
 
Poslanec Doležaj sa informoval o štádiu vypracovania nového návrhu Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta. Ing. Dobi prisľúbil návrh na najbližšie rokovanie MZ. 
Podľa Mgr. Pupáka bolo by vhodné osloviť okolitých susedov o možnosti odkúpenia 
pozemkov, ktorí doteraz obhospodarovali tie pozemky.  
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
Bc. Tomaščin                                                                             za                                 1                                                                             
PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová, Ševčík, Mgr.Tužinčin,                          proti              6                                   
JUDr.Rusńák, Doležaj                                                                                                 
Melich, Mgr.Pupák, Schvarcz                                                                                      zdržal sa hlasovania   3 
Tento návrh uznesenia poslancami MsZ nebol prijatý. 
 
7.4 Súhlas s predajom pozemku Etela Ďurčovičová – II. kolo 
Mgr. Závodský, primátor mesta konštatoval, že uvedený materiál sťahuje z dnešného 
rokovania MZ z dôvodu vypracovania nového geometrického plánu. 
 
7.5 Súhlas s prenájmom nebytových priestorov Verting, s.r.o. Hurbanovo – II. kolo 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho odd. MsÚ. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 383/2021-MZ zo dňa 
25.02.2021 bolo schválené zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo prenajať nebytové 
priestory o výmere 47,60 m2 na prízemí budovy Domu služieb so súpisným číslom 1548 
na adrese Nám. Dr. M. Konkolyho - Thege 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, podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona o 
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majetku obcí, za cenu prenájmu v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
Mesta Hurbanovo vo výške 1.580,32 € ročne na obdobie 5 rokov. Zámer mesta bol 
zverejnený zákonným spôsobom na úradnej tabuli a webovej stránke mesta. Schválenie 
prenájmu nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení. Ostatné podmienky prenájmu budú ustanovené v nájomnej zmluve. 
 
Uznesenie  č. 392/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s prenájmom nebytových priestorov o výmere 47,60 m2 na prízemí budovy Domu služieb 
so súpisným číslom 1548 na adrese Nám. Dr. M. Konkolyho - Thege 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, za cenu prenájmu v 
zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo vo výške 1 580,32 
€ ročne na obdobie 5 rokov, podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení. Ostatné podmienky prenájmu budú ustanovené v nájomnej zmluve. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                          za                                10                                                                             
                                                                                                proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
 
7.6 Poslanecký návrh – Zrušenie uznesenia č. 386/2021-MZ 
7.7 Poslanecký návrh – Rok 2021 - Rok úcty ku starším 
Uvedené dva materiály hlasovaním boli stiahnuté z návrhu programu rokovania MZ. 
         
7.8 Poslanecký návrh - Doplnenie dodatkovej tabule k dopravnej tabuli ,,ZÁKAZ  
STÁTIA“ v Hurbanove na Námestí Konkolyho - Thege.                         
Materiál predkladal František Schvarcz, poslanec MZ. 
        V zmysle § 25 ods. 4 pís. a, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov pán poslanec predkladal Mestskému zastupiteľstvu v Hurbanove 
návrh na doplnenie dodatkovej tabule (vyznačením časového obdobia ,,Pracovné dni 
08:00 h – 14:00 h“)  k dopravnej značke  ,,ZÁKAZ  STÁTIA“ v Hurbanove na Námestí 
Konkolyho - Thege pred ZŠ Hurbanovo pozdĺž parku a to smere jazdy od ul. Slobody na 
ul. Konkolyho. Dôvodová správa:  
Na základe schváleného poslaneckého návrhu pána Jozefa Doležaja uznesením č. 
283/2020- MZ z 15. zasadnutia bol schválený poslanecký návrh  v znení : zabezpečenie 
osadenia dopravného značenia, ktorým na Nám. Konkolyho - Thege bude úsek cestnej 
komunikácie pred hlavnou budovou Základnej školy v oboch smeroch úsekom, kde bude 
zakázané státie.  
Zároveň žiadal primátora mesta o zabezpečenie vyznačenia horizontálnym a vertikálnym 
dopravným značením parkovacích miest a pásov na nám. Konkolyho -Thege.  
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Nakoľko po 4 dňoch osadenia a vykonania zmien týkajúce sa dopravného značenia na 
námestí Konkolyho - Thege, došlo k mnohých sťažnostiach od obyvateľov mesta, hlavne 
od rodičov detí navštevujúce základnú školu a taktiež po osobnej skúsenosti,  pán 
Schvarcz žiadal osadenie hore uvedenej dodatkovej tabule.  Uvedené dopravné značenie 
by mohlo dopomôcť rodičov pri doprovode dieťaťa do školy týkajúce sa parkovania 
svojich motorových vozidiel na nevyhnutný čas. Nakoľko na Slovensku platí núdzový stav 
a z toho dôvodu sa navštevujú len ročníky 1-4,  pričom druhý stupeň sa vzdeláva dištančne 
doma tak isto aj SPŠS, dochádza už teraz k častým problémom týkajúcich sa odstavením 
vozidla  na dobu pokiaľ rodič odprevadí dieťa do školy. Časom keď sa situácia na 
Slovensku zlepší a obmedzenia sa budú rušiť bude tento úsek len ešte viac vyťaženejší 
a parkovanie bude zo dňa na deň ťažšie. Táto dodatková dopravná značka by určite 
pomohla viacerým obyvateľom a rodičom a skončilo by bezcieľne krúženie okolo parku 
a hľadanie voľného parkovacieho  miesta. 
 
Poslanec Doležaj pripomenul 15. zasadnutie mestského zastupiteľstva, konaného dňa 
30.6.2020, kde k poslaneckému návrhu – Parkovacie a zákazové zóny na Nám. Konkolyho 
– Thege Hurbanovo Mgr. Pupák navrhol na tabuľu zákazu státia umiestniť časové rozpätie 
dĺžky trvania zákazu. 
Mgr. Pupák uviedol, že v areáli základnej školy mesto vybudovalo parkovacie miesta pre 
zamestnancov školy. Ďalej navrhol, aby pri rekonštrukcii cesty bol vyznačený prechod pre 
chodcov.  
Ako druhú alternatívu pri nedostačujúcich parkovacích miestach pre rodičov navrhol 
otvoriť zadný vchod pre žiakov 1.-4. ročníka od zdravotného strediska.  
V rámci diskusie vystúpil Mgr. Závodský, Ševčík, Melich a Mgr. Tužinčin.  
 
Uznesenie  č. 393/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
ž i a d a   
primátora mesta Hurbanovo zabezpečiť osadenie dopravného značenia - dodatkovou 
tabulou ( s vyznačením časového obdobia ,,Pracovné dni  08:00 h – 14:00 h“)  
k dopravnej značke  ,,ZÁKAZ  STÁTIA“ v Hurbanove na Námestí Konkolyho - Thege 
pred ZŠ Hurbanovo pozdĺž parku a to smere jazdy od ul. Slobody na ul. Konkolyho. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                          za                                10                                                                             
                                                                                                proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 8 – D i s k u s i a 
        V rámci diskusie Mgr. Závodský informoval, že Mobilné odberné miesto (MOM) 
v Kultúrnom dome v Bohatej má predlženú zmluvu o poskytovaní služieb do júna 2021. 
Pán Doležaj sa ospravedlnil za predčasné opustenie rokovacej miestnosti predošlého 
zasadnutia mestského zastupiteľstva a poprial všetkým krásne veľkonočné sviatky. 
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Mgr. Pupák poďakoval dobrovoľníkom z iniciatívy „Hurbanovo si pomáha“, ktorí  
rozniesli všetkým obyvateľom mesta starším ako 60 rokov respirátory FFP2. 
Špeciálne poďakovanie patrí Slavomírovi Kajanovi, ktorý celú túto akciu zmanažoval. 
RNDr. Hamranová prosila využiť elektronické sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021, 
do konca samosčítania zostáva už iba 7 dní. 
Upozornila občanov na jarné upratovanie v meste v období od 25. marca do 01. apríla 
2021, v rámci ktorého bude realizovaný zber rastlinného odpadu zo záhrad. Podľa 
harmonogramu ulíc budú rozmiestňované veľkoobjemové kontajnery. 
V rámci jarného upratovania verejných priestranstiev mesto je ochotné poskytnúť  
rukavice, vrecia a v prípade potreby aj rúška pre obyvateľov, ktorí sa zapoja do zbierania 
odpadov. 
Ďalej informovala, že v rámci jarného upratovania prekládková stanica FCC Slovensko 
(bývalá ASA) bude mimoriadne otvorená pre širokú verejnosť od pondelka 29.03.2021 do 
štvrtka 01.04.2021 v čase od 7:30 do 15:30. 
Poslanec Ševčík vyzval občanov, ktorých sa to týka, aby nevyhadzovali smeti v prírode. 
Ing. Šesták informoval o postupnom doručení platobných príkazov za komunálne odpady. 
Prosil platbu realizovať elektronickou formou. 
PaedDr., Mgr. Hajníková upozornila na deti neprispôsobivých občanov, ktorí 
v obchodných domoch pri nakupovaní zámerne provokujú kupujúcich. Pýtala sa na spôsob 
riešenia. 
Mgr. Závodský, primátor mesta navrhol v prevádzkach osloviť SBS-kára alebo pri 
narušení verejného poriadku zavolať políciu. 
 
 
K bodu 9 – 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 25. 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove. 

                            
 

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

 

 

Overovatelia:    PaedDr., Mgr. Angelika Hajníková                                                                                                     
                                  
                           Eduard Ševčík                                                                                                         


