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Z á p i s n i c a 

 
z  27.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,  

ktoré sa konalo dňa 27. 5. 2021 
 

Rokovanie  27.  zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v  Hurbanove otvoril      
Mgr. Peter Závodský, primátor  mesta za účasti 9 poslancov (prezenčná listina je 
prílohou tejto zápisnice).  

 
Neprítomní – ospravedlnení: Jozef Doležaj, 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. Róbert Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ 
Ing. Zoltán Šesták, poverený zastupovaním vedúceho oddelenia  
regionálneho rozvoja MsÚ 
JUDr. Miroslav Rusňák, vedúci odd. služieb a odpadového hosp. 
Ing. Ján Bahorec, konateľ spol. MsVaK Hurbanovo, s.r.o. 
Jozef Provazník, náčelník Mestskej polície Hurbanovo 

 
         Pred schvaľovaním programu rokovania mestského zastupiteľstva Mgr. Závodský, 
primátor mesta pristúpil k zloženiu sľubu poslanca Mestského zastupiteľstva v Hurbanove.  
Oznámil prítomným, že v zmysle § 25 ods. 2 písm. h), s poukazom na § 11 ods. 2 písm. b) 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa dňa 03. 05. 
2021 JUDr. Miroslav RUSŇÁK písomne vzdal mandátu poslanca Mestského 
zastupiteľstva v Hurbanove. 

Anna Žigová dňa 03. 05. 2021 písomne prijala uvoľnený mandát poslanca 
Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, ako náhradníčka v poradí výsledku volieb do 
samosprávnych orgánov obcí konaných v roku 2018, o čom jej bolo vystavené aj 
osvedčenie o zvolení za poslanca MsZ v Hurbanove, kde ako kandidátka politickej strany 
SMER - sociálna demokracia  získala 843 platných hlasov. 
V zmysle § 25 ods. 1, písm. a) zákona č. 369/1990. Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, poslanec je povinný zložiť sľub na prvom zasadnutí mestského 
zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní.  
Po prečítaní sľubu poslanca primátor mesta poprosil pani poslankyňu Annu Žigovú aby 
pristúpila, slovne vyjadrila svoj sľub a následne ho svojím podpisom potvrdila. 
 
Mgr. Závodský, primátor mesta privítal pani Žigovú v poslaneckom zbore a poprial, aby 
spolupráca bola na výbornej úrovni. 
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Následne vyslovil vďaku odstupujúcemu poslancovi, JUDr. Rusňákovi za doterajšiu 
činnosť a aktivitu. Konštatoval, že JUDr. Rusňák sa stal víťazom výberového konania na 
obsadenie pracovného miesta vedúceho oddelenia úseku služieb a odpadového 
hospodárstva 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 Dodatku č. 8 k VZN mesta č. 105 o určení výšky finančných prostriedkov na   
      dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a školských zariadení  
      v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
  5. Návrh  IV.  zmeny  rozpočtu  Mesta  Hurbanovo na rok 2021 a  organizácií  v  jej      
      zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
  6. Výsledok hospodárenia spol. MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o.   
      za  rok 2020 
  7. Návrh na zmenu člena dozornej rady spol. MsVaK - Vodárne a kanalizácie mesta  
      Hurbanovo, s.r.o. 
  8. Návrh na schválenie predsedu Komisie podnikateľskej, obchodu, poľnohospodárstva a   
      zamestnanosti 
  9. Návrh na schválenie člena Komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií   
      verejných funkcionárov 
10. Návrh na schválenie predsedu Komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej 
11. Delegovanie zástupcu do Rady školského zariadenia – Centrum voľného času   
      Hurbanovo 
12. Schválenie realizácie investičných činností v roku 2021 financovaných z rezervného  
      fondu 
13. Schválenie postupu verejného obstarávania za zneškodnenie a zber komunálneho  
      odpadu v Hurbanove 
14. Dofinancovanie rekonštrukcie budovy požiarnej zbrojnice – informatívna správa 
15. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 – určenie odmeny kontaktnej osobe 
16. Rôzne 
  16.1 Žiadosť o odkúpenie nehnuteľností – BILFER TRADING s.r.o. 
  16.2 Žiadosť o odkúpenie pozemku – Ladislav Redecký 
  16.3 Žiadosť o zámenu pozemkov – RNDr. Miroslav Nemček 
  16.4 Žiadosť o prenájom pozemku – Anna Krupová – U Aničky 
  16.5 Žiadosť o zmenu nájomcu – ATWOOD Slovakia s.r.o. a NORVINS s.r.o. 
  16.6 Schválenie poradovníka na mestské nájomné byty 
17. Diskusia 
18. Záver                                                  
  
Program rokovania 27. zasadnutia mestského zastupiteľstva  konaného dňa 27. 5. 2021 
bol poslancami mestského zastupiteľstva jednohlasne schválený. 
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Mgr. Peter Závodský, primátor mesta predložil návrh na zloženie  pracovných  komisií 
a určil zapisovateľku a overovateľov zápisnice nasledovne: 
 
Návrhová komisia:  
Bc. Štefan Tomaščin, Mgr. Štefan Pupák, František Schvarcz 
Do návrhovej komisie boli hlasovaním – „za“ – 6, „proti“ – 0, „zdržal sa“ – 3 (dotknutí),  
zvolení navrhnutí členovia. 
 
Mandátová komisia:  
PaedDr., Mgr. Angelika Hajníková, Ctibor Melich, Anna Žigová  
Do mandátovej komisie boli hlasovaním – „za“ – 6, „proti“ – 0, „zdržal sa“ – 3 (dotknutí)  
zvolení navrhnutí členovia. 
 
Zapisovateľka:                                     Silvia Fejesová 
 
Overovatelia:       RNDr. Mária Hamranová                                                                                                     
                                                                         Mgr. Ľuboš Tužinčin                                                                                                         
 
 
K bodu 2 – I n t e r p e l á c i a 
        V rámci interpelácie Bc. Tomaščin tlmočil sťažnosť ohľadom havarijného stavu 
balkónov bytových domov na ul. Sládkovičovej 34.  
- Žiadal, aby aj v daždivom počasí počas ranných hodín pri základných školách dohliadali 
mestskí policajti na premávku a bezpečnosť detí na prechodoch pre chodcov. 
- Upozornil na nebezpečné zhrbené chodníky v meste, riešenie očakáva od nového 
vedúceho  oddelenia úseku služieb a odpadového hospodárstva. 
Ing. Dobi uviedol, že balkóny na ul. Sládkovičovej boli preverené, mesto so stavebníkom 
rieši situáciu, pristúpi sa k odkrytiu konštrukcie jedného balkónu z dôvodu určenia 
postupu a rozsahu rekonštrukčných prác.  
Pán Provazník, náčelník MsP uviedol, že dochádzku žiakov do škôl zabezpečuje služba 
MOPS. Prisľúbil dohliadnutie zo strany mestských policajtov na výkon činnosti.  
Mgr. Závodský, primátor mesta prisľúbil, že mesto sa bude venovať opravám chodníkov. 
Poslanec Ševčík prosil o dbanie kosenia zelených plôch v mestských častiach. 
- Upozornil na nepriepustnosť uličných vpustí.  
Mgr. Závodský, primátor mesta ohľadom kosenia zelených plôch prosil obyvateľov 
o trpezlivosť. Kvôli dažďovému počasiu nebola možnosť, kosí sa postupne podľa priorít.  
Ing. Bahorec uviedol, že vybudované retenčné nádrže na vodu popri uličných vpustiach 
majú vlastnú kapacitu, voda musí vsiaknuť. Navrhol prečistiť a vymeniť štrkové lôžka. 
Mgr. Pupák ohľadom kosenia zelených plôch navrhol inšpirovať sa mestom Komárno. 
Majú zverejnený harmonogram kosenia, ktorý sa aktualizuje. 
- Pýtal sa na otvorenie obnoveného bohatského parku pre verejnosť a na fotopasce 
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zakúpené cez projekt, ich počet a využívanie. 
- Informoval sa o štádiu prekládky vysokého napätia v priemyselnom parku v Hurbanove.  
- Žiadal vypracovať projekt na obnovenie ulice Á. Fesztyho s možnosťou vyznačenia 
cyklopruhov.  
- Informoval sa o zverejnení majetkových priznaní verejných funkcionárov na webe mesta, 
- Informoval sa o štádiu vybudovania cyklochodníka medzi Zeleným Hájom a 
Holanovom, 
- o možnej výstavbe obchvatu v meste, hlavne v mestskej časti Bohatá, z dôvodu narušenia 
kvality štátnej cesty kamiónmi, 
- zaujímal sa o výške mestských nákladov pri odstránení komunálneho odpadu 
a nepovolených stavieb na ul. Šáradská, taktiež aj o výške vydaných pokút za 
znečisťovanie životného prostredia.  
Mgr. Závodský, primátor mesta uviedol, že kolaudácia bohatského parku sa uskutočnila 
dňa 24. 5. 2021. Vydané kolaudačné rozhodnutie nadobudne právoplatnosť dňom 28. 5. 
2021. 
- Ohľadom obnovenia ulice Á. Fesztyho pán primátor poznamenal, že sa plánuje oprava 
cesty, nie je možné vytvoriť pás pre cyklistov kvôli šírke jazdného pruhu. Na ďalšie 
otázky odpovedal nasledovne: 
- Majetkové priznanie primátora mesta je zverejnené na stránke Národnej rady SR, ostatné 
majetkové priznania verejných funkcionárov vyhodnocuje Komisia o ochrane verejného 
záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov pri MZ v Hurbanove. Následne sa 
môže pristúpiť k zverejneniu. 
- Upresnil Mgr. Pupáka, medzi Zeleným Hájom a Holanovom bol naprojektovaný chodník 
pre chodcov. Z dôvodu nevysporiadaných pozemkov momentálne sa mesto nevenovalo 
 danej problematike.  
- Po rokovaní s Ing. A. Doležalom, ministrom dopravy a výstavby SR pán primátor 
uviedol, že sa neplánuje vybudovanie obchvatu ani rýchlostnej cesty. Pán primátor 
apeloval na prísľub pána ministra z minulého roka, nakoľko bolo sľúbené, že do plánu 
investičných činností bude zaradená obnova asfaltového povrchu v meste. Uskutočnilo sa 
pracovné rokovanie k danej problematike s Ing. Žákom, riaditeľom IVSC Bratislava. 
Konštatoval, že v pláne v rámci investícií zostali projekty, ktoré už boli verejne 
obstarávané. Ing. Doležal, minister dopravy a výstavby SR prisľúbil preverenie stavu 
asfaltového povrchu v našom meste. 
- Vydanie stavebného povolenia na prekládku vysokého napätia sa predĺžilo. Mesto 
plánuje spolu s prekládkou aj kanalizačné vedenie, ktoré budú financované z jedného 
zdroja.  
Pán Provazník, náčelník MsP poznamenal, tri zastaralé fotopasce boli nahradené novými 
a sú využívané v plnej miere.  
Ing. Šesták konštatoval, výdavky mesta pri odstránení komunálneho odpadu  a čiernych 
stavieb na Šárade nepresiahli 5 000 €. 
Poslanec Melich upozornil na dopravnú situáciu na ul. Sesílešskej, nakoľko ulica je úzka 
a je tam vysoký pohyb kamiónovej dopravy.  
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- Prosil monitorovanie neprispôsobivých obyvateľov mesta, hlavne pri železničnej stanici 
v Hurbanove. 
- Tlmočil poďakovanie občanov za obnovu a rekonštrukciu verejného osvetlenia. 
Pán Provazník, náčelník MsP odpovedal, že okolie železničnej stanice sa pravidelne 
kontroluje, ako aj vytypované miesta. Mestská polícia zaznamenala zvýšený počet 
obťažovania obyvateľov maloletými rómskymi občanmi. 
Poslankyňa Žigová sa prikláňala k názoru pána Melicha ohľadom potreby riešenia 
dopravnej situácie na ul. Sesílešskej. Prosila vedenie mesta o zváženie možnosti oslovenia 
tamojších podnikateľov.  
PaedDr., Mgr. Hajníková upozornila na katastrofálny stav chodníkov, prosila pána 
primátora o riešenie tejto situácie, nakoľko je veľká pravdepodobnosť možných úrazov. 
  
K bodu 3 
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 
        Na 26. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, konaného dňa 29. 4. 2021 
boli prijaté uznesenia od čísla 394 do 414/2021 - MZ. Ukladaciu časť malo uznesenie č. 
413/2021 – MZ. 
        V uznesení Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove žiadalo primátora mesta o 
zabezpečenie vypratania pozemku a odstránenie nelegálnej stavby, aby bolo zabezpečené 
plnenie uznesenia týkajúce sa oplotenia mestských pozemkov v danej lokalite. 
Úloha bola splnená, pozemok je v súčasnosti vyprataný. 
 
K bodu 4 
Návrh Dodatku č. 8 k VZN mesta č. 105 o určení výšky finančných prostriedkov na  
dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Materiál predkladala Ing. Kardhordó, vedúca ekonomického oddelenia MsÚ. Písomná 
správa tvorí prílohu zápisnice. 
        Všeobecne záväzné nariadenie č. 105 o určení výšky finančných prostriedkov na 
dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a školských zariadení v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dodatok č. 8 - zmena v § 3 písm. c) spočíva v 
aktualizovaní výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na jedno 
dieťa / žiaka v Základnej umeleckej škole (ZUŠ), Komárňanská 116, Hurbanovo. 
Dôvodom zmeny výšky príspevku na 1 žiaka v roku 2021 a zároveň aj zmeny výšky 
priznanej dotácie z rozpočtu mesta je skutočnosť, že ZUŠ v tomto roku získala dotáciu od 
ÚPSVaR v rámci projektu „Podpora udržateľnosti zamestnanosti v ZUŠ“, ktorá sa použije 
na financovanie mzdových výdavkov danej organizácie. 
Návrh Dodatku č. 8. k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 105 o určení výšky 
finančných prostriedkov na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a 
školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta bol vyvesený na úradnej tabuli 
mesta a webovej stránke od 10.05.2021. Pripomienky písomne alebo elektronicky bolo 
možné podať do 20.05.2021. Do uvedeného dátumu nebola elektronicky ani poštou 
doručená žiadna pripomienka.         
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Uznesenie  č. 415/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
prijíma  
Dodatok č. 8 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 105 o určení výšky finančných 
prostriedkov na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta s účinnosťou od 27. mája 2021 podľa 
predloženého návrhu bez pripomienok. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                     za                                 9                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 5 
Návrh  IV.  zmeny  rozpočtu  Mesta  Hurbanovo na rok 2021 a  organizácií  v  jej     
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Materiál predkladala Ing. Gogolová, hlavná účtovníčka ekonomického oddelenia MsÚ. 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 

Predložený návrh IV. zmeny rozpočtu  obsahuje predovšetkým  úpravu výšky 
štátnych dotácií na prenesené kompetencie, úpravu výšky vlastných príjmov rozpočtových 
organizácií, zapracovanie realizácie úspešných projektov,  použitie zostatku účelových 
prostriedkov z minulých rokov, ako aj použitie rezervného fondu mesta v súlade s 
uznesením mestského zastupiteľstva č. 402/2021-MZ zo dňa 29. 4. 2021. 
Najväčšie navýšenie rozpočtu predstavuje získaná dotácia vo výške 490 tis. € na realizáciu 
projektu: „Mesto Hurbanovo – Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného 
čerpadla“  a zapracovanie použitia rezervného fondu mesta vo výške 546 tis. €. 
Po zapracovaní všetkých navrhovaných úprav rozpočet zostane vyrovnaný,  pri celkovej 
výške 8 825 281 €. 
 
V rámci diskusie sa vystúpil Bc. Tomaščin, Mgr. Pupák a RNDr. Hamranová. 
 
Uznesenie  č. 416/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
IV. zmenu rozpočtu mesta na rok 2021 podľa predloženého návrhu. Celková výška 
rozpočtovaných príjmov aj výdavkov po zapracovaní všetkých úprav je 8 825 281 €. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
PaedDr., Mgr. Hajníková, RNDr. Hamranová, Melich, Schvarcz, Ševčík,      za                                 8                                                                             
Bc. Tomaščin, Mgr. Tužinčin, Žigová                                                                                                 
Mgr. Pupák                                                                                   proti              1                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
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- Základná škola Nám. Konkolyho - Thege č. 2, Hurbanovo 
        Návrh I.  zmeny rozpočtu na rok 2021 zahŕňa celkové navýšenie rozpočtu školy o 72 
320 €, ktoré pozostáva zo   zostatku financií z minulého roka určených na nákup potravín, 
z navýšených dotácií zo strany štátu aj mesta a získanej dotácie na modernizáciu kuchyne, 
ako aj z navýšenia vlastných príjmov školy z dobropisov, vratiek a financií na realizáciu 
europrojektov. 
 
Uznesenie  č. 417/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
I. zmenu rozpočtu Základnej školy Nám. Konkolyho - Thege č. 2,  Hurbanovo na rok 2021 
podľa predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo: 
PaedDr.,Mgr. Hajníková, RNDr. Hamranová, Melich, Schvarcz, Ševčík,       za                                 8                                                                             
Bc.Tomaščin, Mgr. Tužinčin, Žigová                                                                                                 
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
Počas hlasovania Mgr. Pupák nebol prítomný. 
 
- Základná škola s materskou školou Árpáda Fesztyho s VJM, Hurbanovo 
        Návrh I.  zmeny rozpočtu na rok 2021 zahŕňa celkové navýšenie rozpočtu školy o 18 
905 €, ktoré pozostáva  zo   zostatku financií z minulého roka určených na nákup potravín, 
z navýšených dotácií zo strany štátu aj mesta a získanej dotácie na zvýšenie digitalizácie  v 
rámci dištančného vyučovania, ako aj z navýšenia vlastných príjmov školy z dobropisov 
a vratiek poistného. 
 
Uznesenie  č. 418/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
I. zmenu rozpočtu  Základnej školy s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím 
jazykom maďarským - Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda, Ul. športová č.7, Hurbanovo na 
rok 2021 podľa predloženého návrhu. 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                     za                                 9                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
- Základná umelecká škola, Komárňanská 116, Hurbanovo 
        Návrh I.  zmeny rozpočtu na rok 2021 zahŕňa celkové navýšenie rozpočtu základnej 
umeleckej školy o 59 727 €, ktoré sa  týka  doplnenia  rozpočtu  o získané finančné 
prostriedky od ÚPSVaR v rámci projektu „Podpora udržateľnosti pracovných miest v 
základných umeleckých školách“. 
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Uznesenie  č. 419/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
I. zmenu rozpočtu Základnej umeleckej školy – Művészeti Alapiskola Hurbanovo, so 
sídlom na ulici Komárňanská 116, Hurbanovo na rok 2021 podľa predloženého návrhu.  
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                     za                                 9                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
- Materská škola, Nový diel 50, Hurbanovo 
        Návrh I.  zmeny rozpočtu na rok 2021 zahŕňa celkové navýšenie rozpočtu materskej 
školy o 13 308 €, ktoré pozostáva zo zostatku financií z minulého roka určených na nákup 
potravín, z navýšených dotácií zo strany štátu, ako aj z navýšenia vlastných príjmov 
materskej školy, ktoré predstavujú dotácie od ÚPSVaR a  ďalšie dotácie a granty získané 
od troch rôznych subjektov. 
 
Uznesenie  č. 420/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
I. zmenu rozpočtu Materskej školy Hurbanovo, so sídlom na ulici Nový diel 50, 
Hurbanovo na rok 2021 podľa predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                     za                                 9                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
- Zariadenie pre seniorov Smaragd, Sládkovičova 30, Hurbanovo 
        Návrh I.  zmeny rozpočtu na rok 2021 zahŕňa celkové navýšenie rozpočtu  zariadenia 
o 17 079 €, ktoré pozostáva zo   zostatku financií z minulého roka určených na realizáciu 
projektu „Pracuj, zmeň svoj život“, ako aj z navýšenia vlastných príjmov zariadenia, ktoré 
predstavujú získané dotácie na realizáciu dvoch ďalších projektov.  
 
Uznesenie  č. 421/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
I. zmenu rozpočtu na rok  2021 Zariadenia pre seniorov Smaragd, Sládkovičova 30, 
Hurbanovo, podľa predloženého návrhu. 
 
 



 
Zápisnica z 27. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 

konaného dňa 27. 5. 2021 
- 9 - 

 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                     za                                 9                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 6 
Výsledok hospodárenia spol. MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, 
s.r.o. za  rok 2020 
Materiál predkladal Ing. Bahorec, konateľ spol. MsVak, s.r.o. Hurbanovo. Písomná správa 
tvorí prílohu zápisnice. 
        MsVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s. r. o. je spoločnosť so 100 % 
účasťou mesta. Opis jej hospodárskej činnosti je prevádzkovanie verejného vodovodu II. 
kategórie, prevádzkovanie verejnej kanalizácie II. kategórie, vodoinštalatérstvo, 
uskutočňovanie stavieb a ich zmien, veľkoobchod a maloobchod s tovarom v rozsahu 
voľnej živnosti a sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti.  
V zmysle článku VIII., bodu B, ods 5. písm. d) a e) Zásad hospodárenia a nakladania s 
majetkom mesta Hurbanovo pán konateľ spoločnosti predkladal na schválenie účtovnú 
závierku a prerozdelenie zisku spoločnosti MsVaK- Vodárne a kanalizácie mesta 
Hurbanovo, s.r.o., za rok 2020. Účtovnú závierku spoločnosti a prerozdelenie zisku 
MsVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o., prerokovala dozorná rada 
spoločnosti na svojom zasadnutí dňa 19.5. 2021, ktorej bola predložená účtovná závierka 
spoločnosti, poznámky k účtovnej závierke, súvaha, výkaz ziskov a strát a správa 
nezávislého audítora za rok 2020.  
Dozorná rada spoločnosti MsVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o. 
odporúča účtovnú závierku spoločnosti za rok 2020 schváliť s výsledkom hospodárenia vo 
výške 25 910,24 € a prerozdelenie zisku podľa predloženého návrhu. 
 
Mgr. Pupák poďakoval Ing. Bahorecovi, konateľovi spol. MsVaK, s.r.o. za realizáciu 
verejného obstarávania na uskutočnenie prác „Osvetlenie priechodov pre chodcov v meste 
Hurbanovo“ a „Oprava a rekonštrukcia verejného osvetlenia v mestskej časti Zelený Háj“, 
takisto aj Jozefovi Doležajovi, predsedovi Komisie finančnej, správy majetku mesta 
a verejnej súťaže pri MZ v Hurbanove, nakoľko upozornil na vysokú čiastku finančných 
prostriedkov nachádzajúcich sa na účte MsVaK, s.r.o. a za pripravenie poslaneckého 
návrhu na schválenie obnovy a rozšírenie verejného osvetlenia v meste Hurbanovo. 
Následne aj tým poslancom, ktorí hlasovali za realizáciu spomínaného projektu. 
Ďalej Mgr. Pupák navrhol so súhlasom členov dozornej rady z návrhu rozdelených 
ziskov spol. MsVaK, s.r.o. výšku odmeny členov dozornej rady použiť na investičné 
náklady, napr. na zakúpenie vianočných osvetlení mestu. 
Podľa Mgr. Závodského, primátora mesta členovia dozornej rady spol. MsVaK, s.r.o. si 
zaslúžia navrhnutú odmenu za dvojročnú aktívnu účasť na zasadnutiach dozornej rady 
a verejného obstarávania. 
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Uznesenie  č. 422/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
účtovnú závierku spoločnosti MsVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o., za 
rok 2020 s výsledkom hospodárenia vo výške 25 910,24 €  
schvaľuje  
rozdelenie zisku spoločnosti MsVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o., za 
rok 2020 v súlade s návrhom dozornej rady spoločnosti nasledovne:  
- prídel do rezervného fondu vo výške 5% z čistého zisku - 1295,51 €  
- prídel do sociálneho fondu vo výške 5% z čistého zisku - 1295,51 €  
- odmenu konateľovi spoločnosti vo výške 8% z čistého zisku - 2 072,82 €  
- odmenu členom DR vo výške   7% z čistého zisku - 1 813,72 €  
- prevod na nerozdelený zisk z minulých rokov 75% z čistého zisku - 19 432,68 €. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
PaedDr.,Mgr. Hajníková, RNDr. Hamranová, Melich, Schvarcz, Ševčík,      za                                 8                                                                             
Bc.Tomaščin, Mgr. Tužinčin, Žigová                                                                                                 
Mgr. Pupák                                                                                   proti              1                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 7 
Návrh na zmenu člena dozornej rady spol. MsVaK - Vodárne a kanalizácie mesta 
Hurbanovo, s.r.o. 
Materiál predkladal Mgr. Závodský, primátor mesta. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Na základe skutočnosti, že doterajší člen dozornej rady spoločnosti MsVaK– 
Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo JUDr. Miroslav Rusňák sa dňa 3.5.2021 vzdal 
mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Hurbanove v zmysle § 25 ods. 2 písm. h), s 
poukazom na § 11 ods. 2 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, ktorému týmto zanikol mandát poslanca MsZ v Hurbanove, pán 
primátor predkladal návrh na odvolanie JUDr. Miroslava RUSŇÁKA z funkcie člena 
dozornej rady spoločnosti MsVaK a zároveň predkladal návrh na uvoľnené miesto 
vymenovať poslankyňu Annu ŽIGOVÚ ako člena dozornej rady spoločnosti MsVaK – 
Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o. so sídlom Komárňanská 69. 
 
Uznesenie  č. 423/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
odvoláva  
JUDr. Miroslava Rusňáka z funkcie člena dozornej rady spoločnosti MsVaK – Vodárne a 
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kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o. so sídlom Komárňanská 69,  
menuje  
Annu Žigovú za člena dozornej rady spoločnosti MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta 
Hurbanovo, s.r.o. so sídlom Komárňanská 69. 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
PaedDr.,Mgr. Hajníková, RNDr. Hamranová, Melich, Schvarcz, Ševčík,      za                                 7                                                                             
Bc.Tomaščin, Mgr. Tužinčin                                                                                                
Mgr. Pupák                                                                                   proti              1                                   
Žigová                                                                                               zdržal sa hlasovania   1 
 
K bodu 8 
Návrh na schválenie predsedu Komisie podnikateľskej, obchodu, poľnohospodárstva 
a  zamestnanosti 
Materiál predkladal Mgr. Závodský, primátor mesta. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Doterajší predseda JUDr. Miroslav Rusňák sa dňa 3.5.2021 vzdal mandátu poslanca 
Mestského zastupiteľstva v Hurbanove v zmysle § 25 ods. 2 písm. h), s poukazom na § 11 
ods. 2 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 
zároveň funkcie predsedu v komisii podnikateľskej, obchodu, poľnohospodárstva a 
zamestnanosti. Nakoľko je potrebné zabezpečiť fungovanie komisie, kde predsedom 
komisie môže byť len poslanec mestského zastupiteľstva, pán primátor predkladal návrh 
na vymenovanie Anny Žigovej za predsedu Komisie podnikateľskej, obchodu, 
poľnohospodárstva a zamestnanosti, ktorá ako prvá náhradníčka písomne prijala uvoľnený 
mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v Hurbanove dňa 3.5.2021. 
 
Uznesenie  č. 424/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
vzdanie sa JUDr. Miroslava Rusňáka funkcie predsedu Komisie podnikateľskej, obchodu, 
poľnohospodárstva a zamestnanosti pri Mestskom zastupiteľstve v Hurbanove,  
schvaľuje  
Annu Žigovú za predsedu Komisie podnikateľskej, obchodu, poľnohospodárstva a  
zamestnanosti  zriadenej  Mestským  zastupiteľstvom  v  Hurbanove  na  volebné  obdobie  
2018 – 2022. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
PaedDr.,Mgr. Hajníková, RNDr. Hamranová, Melich, Schvarcz, Ševčík,      za                                 7                                                                             
Bc.Tomaščin, Mgr. Tužinčin                                                                                                
Mgr. Pupák                                                                                   proti              1                                   
Žigová                                                                                               zdržal sa hlasovania   1 
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K bodu 9 
Návrh na schválenie člena Komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií  
verejných funkcionárov 
Materiál predkladal Mgr. Závodský, primátor mesta. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Doterajší člen komisie JUDr. Miroslav Rusňák sa dňa 3.5.2021 vzdal mandátu 
poslanca Mestského zastupiteľstva v Hurbanove v zmysle § 25 ods. 2 písm. h), s 
poukazom na § 11 ods. 2 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a zároveň sa vzdal funkcie člena Komisie o ochrane verejného 
záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov. Nakoľko je potrebné zabezpečiť 
fungovanie komisie, kde členom komisie môže byť len poslanec mestského zastupiteľstva 
a zároveň v zmysle čl. 7 ods. 5 písm. b) zákona 357/2004 Z.z. je podmienka povinného 
zastúpenia jedného zástupcu z každej politickej strany alebo hnutia, pán primátor 
predkladal návrh na schválenie Anny Žigovej za člena Komisie o ochrane verejného 
záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov, ktorá v komunálnych voľbách 
kandidovala za politickú stranu SMER – sociálna demokracia. 
 
Uznesenie  č. 425/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
vzdanie sa JUDr. Miroslava Rusňáka funkcie člena Komisie o ochrane verejného záujmu 
pri výkone funkcii verejných funkcionárov pri Mestskom zastupiteľstve v Hurbanove,  
schvaľuje  
Annu Žigovú za člena Komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcii verejných 
funkcionárov zriadenej Mestským zastupiteľstvom v Hurbanove na volebné obdobie 2018 
– 2022.  
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
PaedDr.,Mgr. Hajníková, RNDr. Hamranová, Melich, Schvarcz, Ševčík,      za                                 7                                                                             
Bc.Tomaščin, Mgr. Tužinčin                                                                                                
Mgr. Pupák                                                                                   proti              1                                   
Žigová                                                                                               zdržal sa hlasovania   1 
 
K bodu 10 
Návrh na schválenie predsedu Komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej 
Materiál predkladal Mgr. Závodský, primátor mesta. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Mestskému zastupiteľstvu v Hurbanove pán primátor mesta predkladal návrh na 
schválenie predsedu Komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej, kde doterajší predseda Bc. 
Štefan Tomaščin sa písomne vzdal funkcie predsedu komisie. Nakoľko je potrebné 
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zabezpečiť fungovanie komisie, kde predsedom komisie môže byť len poslanec mestského 
zastupiteľstva, predkladám návrh na vymenovanie Anny Žigovej za predsedu Komisie 
sociálnej, bytovej a zdravotnej, ktorá už v minulosti v predmetnej komisii pôsobila na 
základe čoho má cenné skúsenosti s činnosťou komisie a je ochotná vykonávať funkciu 
predsedu komisie. 
 
Uznesenie  č. 426/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
vzdanie sa Bc. Štefana Tomaščina funkcie predsedu Komisie sociálnej, bytovej 
a zdravotnej pri Mestskom zastupiteľstve v Hurbanove,   
schvaľuje  
Annu Žigovú za predsedu Komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej zriadenej Mestským 
zastupiteľstvom v Hurbanove na volebné obdobie 2018 – 2022.  
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
PaedDr.,Mgr. Hajníková, RNDr. Hamranová, Melich, Schvarcz, Ševčík,      za                                 8                                                                             
Bc.Tomaščin, Mgr. Tužinčin, Mgr.Pupák                                                                                                
                                                                                                      proti              0                                   
Žigová                                                                                               zdržal sa hlasovania   1 
 
Mgr. Pupák vysvetlil svoje rozhodnutie, nakoľko vo viacerých prípadoch pri návrhu 
uznesení hlasoval proti. Jeho názorom je, že obyvatelia mesta pri komunálnych voľbách 
2018 volili poslancov, ako svojich zástupcov. Nepamätá si z minulosti, že sa z poslanca 
mestského zastupiteľstva stal zamestnanec mesta. 
 
K bodu 11 
Delegovanie zástupcu do Rady školského zariadenia – Centrum voľného času  
Hurbanovo 
Materiál predkladal Mgr. Závodský, primátor mesta. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Podľa uznesenia č. 225/2020 –MZ zo dňa 29.4.2020 sú členmi Rady školského 
zariadenia pri Centre voľného času, Novozámocká 10, Hurbanovo delegovaní nasledovní 
členovia : JUDr. Miroslav Rusňák a František Schvarcz. Nakoľko pán Miroslav Rusňák 
ukončil svoje pôsobenie vo vyššie uvedenej rade školského zariadenia ku dňu 31.5.2021, 
pán primátor mesta žiadal Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove o delegovanie nového 
zástupcu do rady školy a prijať nasledovné uznesenie: 
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Uznesenie  č. 427/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
vzdanie sa JUDr. Miroslava Rusňáka funkcie člena Rady školského zariadenia pri Centre 
voľného času, Novozámocká 10,  
deleguje  
do Rady školského zariadenia pri Centre voľného času, Novozámocká 10, Hurbanovo pani 
Annu Žigovú, bytom Súdna 2662/38, Hurbanovo. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
PaedDr.,Mgr. Hajníková, RNDr. Hamranová, Melich, Schvarcz, Ševčík,      za                                 7                                                                             
Bc.Tomaščin, Mgr. Tužinčin                                                                                                
Mgr. Pupák                                                                                   proti              1                                   
Žigová                                                                                               zdržal sa hlasovania   1 
 
K bodu 12 
Schválenie realizácie investičných činností v roku 2021 financovaných z rezervného 
fondu 
Materiál predkladal Ing. Šesták, poverený zastupovaním vedúceho oddelenia regionálneho 
rozvoja MsÚ. Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 
        Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove na svojom 26. zasadnutí zo dňa 29.04.2021 
schválilo uznesením č. 402/2021-MZ prerozdelenie rezervného fondu na rok 2021. 
Nakoľko podľa schváleného zoznamu prerozdelenia je schválené financovanie aj na také 
projekty a činnosti, kde doposiaľ nie sú schválené jednoznačné uznesenia zo strany MZ na 
realizáciu, pritom ide o investičné aj neinvestičné akcie súvisiace s majetkom mesta s 
hodnotou prevyšujúcou jednotlivo 10 000 Eur, a v takýchto prípadoch primátor mesta je 
povinný požiadať, v súlade s Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 
Hurbanovo, o súhlas Mestské zastupiteľstvo.  
Z horeuvedeného dôvodu Vás žiadame o súhlas na realizáciu projektov:  
- rekonštrukcia budovy na ul. Komárňanská 42 (povinná predškolská dochádzka)  
- oprava strechy a sociálnych zariadení - budova zdravotného strediska (malá budova)  
- rekonštrukcia miestnych komunikácií (ul. Slobody – Á. Fesztyho, Nová Trstená)  
- oprava nájomných bytov na ul. Šáradskej (2 štvorbytovky)  
- oprava sociálnych zariadení a kanalizácie v budove ZŠ – stará budova.  
Pre informáciu uvádzame, že zamestnanci MsÚ Hurbanovo už na týchto projektoch 
priebežne pracujú aj súčasnosti a aktuálne môžeme uviesť že, pri rekonštrukcii budovy na 
ul. Komárňanská 42 (povinná predškolská dochádzka) bola dodaná projektová 
dokumentácia s rozpočtom na stavebné práce. V súčasnosti sa hľadajú ďalšie finančné 
zdroje aj zo strany štátu a pri následnom zosúladení týchto zdrojov s rozpočtom na 
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rekonštrukciu bude vykonané verejné obstarávanie na realizátora. 
Pri oprave strechy na malej budove zdravotného strediska v súčasnosti prebieha verejné 
obstarávanie na realizátora. Výsledok bude známi budúci týždeň, následne po podpise 
zmluvy sa môže pristúpiť k samotnej realizácii. Pri rekonštrukcii miestnych komunikácií 
(ul. Slobody – Á. Fesztyho, Nová Trstená v súčasnosti prebieha príprava projektovej 
dokumentácii a rozpočtom na stavebné práce. Mesto predpokladá, že počas mesiaca jún 
môže realizovať aj verejné obstarávanie na realizátora, tým pádom k samotnej realizácii 
môže dôjsť v mesiacoch júl, august 2021. Pri oprave nájomných bytov na ul. Šáradskej    
(2 štvorbytovky) v súčasnosti bola dodaná projektová dokumentácia s rozpočtom.  
V najbližších dňoch bude upresnený rozsah opráv vzhľadom k objemu existujúcich 
zdrojov a následne bude vykonané verejné obstarávanie na realizátora opráv. Pri oprave 
sociálnych zariadení a kanalizácie v budove ZŠ – stará budova bola dodaná projektová 
dokumentácia s rozpočtom na stavebné práce, následne prebehlo verejné obstarávanie na 
realizátora opráv. V súčasnosti prichádza k podpisu zmluvy. Realizácia stavebných prác 
bude v mesiacoch júl a august 2021. 
 
Uznesenie  č. 428/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
1. súhlasí s realizáciou rekonštrukcie budovy na ul. Komárňanská 42 (bývalá materská   
    škola)  
2. súhlasí s realizáciou opravy strechy a sociálnych zariadení v budove zdravotného  
    strediska (malá budova)  
3. súhlasí s realizáciou rekonštrukcie miestnych komunikácií (ul. Slobody – Á. Fesztyho   
    a Nová Trstená)  
4. súhlasí s realizáciou opravy nájomných bytov na ul. Šáradskej (2 štvorbytovky)  
5. súhlasí s realizáciou opravy sociálnych zariadení a kanalizácie v budove ZŠ – stará   
    budova. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                     za                                 9                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 13 
Schválenie postupu verejného obstarávania za zneškodnenie a zber komunálneho 
odpadu v Hurbanove 
Materiál predkladal Ing. Šesták, poverený zastupovaním vedúceho oddelenia regionálneho 
rozvoja MsÚ. Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 
        Dňa 22.08.2021 končí 10 ročná zmluva so spoločnosťou FCC Slovensko s.r.o., ktorej 
predmetom je zabezpečenie odvozu a zneškodnenie všetkého tuhého zmesového 
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komunálneho odpadu z domácností v rámci mesta Hurbanovo prostredníctvom 
prekládkovej stanice, nachádzajúcej sa na pozemku parcela registra „CKN“ č. 3187/1 – 
zastavené plochy a nádvoria o výmere 4146 m2, na pozemku parcela registra „CKN“ č. 
3187/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 336 m2, na pozemku parcela registra 
„CKN“ č. 3187/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 454 m2 a na pozemku parcela 
registra „CKN“ č. 3187/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 81 m2, zapísané na LV 
č. 2376 vedenom Správou katastra v Komárne pre k. ú. Hurbanovo, na ktorých sa 
nachádza sklad, súpisné číslo 1451 na parcele č. 3187/2, oceľový prístrešok s rampou so 
súpisným č. 2859 na parcele č. 3187/3 a mostová váha so súpisným číslom 2859 na 
parcele č. 3187/4 (ďalej len „prekládková stanica“).  
Predmetom tejto zmluvy bol záväzok objednávateľa zneškodniť prostredníctvom 
poskytovateľa všetok tuhý komunálny odpad vyprodukovaný občanmi mesta Hurbanovo a 
právnickými osobami, v ktorých má objednávateľ väčšinový majetkový podiel, ktorý 
pozbieral objednávateľ, ako aj záväzok objednávateľa zaplatiť poskytovateľovi odmenu za 
riadne poskytnuté služby podľa zmluvy.  
Mesto Hurbanovo vo vlastnej réžii riešila zber komunálneho odpadu z domácností, ktorú 
odovzdávala na prekládkovej stanici, odkiaľ spoločnosť FCC Slovensko zabezpečovala 
odvoz odpadu na riadenú skládku odpadu svojimi vozidlami. Na základe kalkulácií 
nákladov na zber odpadu v réžii mesta a na základe nezáväzných cenových ponúk 2 
zberových spoločností na zber odpadu Mesto Hurbanovo po viacerých pracovných 
rokovaniach poslancov, vedenia mesta ako aj v neposlednom rade komisie životného 
prostredia, ochrany prírody, prírodných hodnôt a zdrojov sa dospelo k záveru, že v prípade 
vydania zberu externej spoločnosti by mesto ušetrilo značné finančné prostriedky.  
Z tohto dôvodu mesto žiadalo mestské zastupiteľstvo o vyjadrenie súhlasu k vypísaniu 
nadlimitnej zákazky na zabezpečenie zberu a likvidácie odpadu. V súvislosti so zámerom 
prenajať prekládkovú stanicu je treba k vysporiadaniu existujúceho majetku 
nachádzajúcom sa v areáli prekládkovej stanice udeliť súhlas MZ k nadobudnutiu 
nehnuteľného majetku evidovaného na LV č. 4011 pre k.ú. Hurbanovo na základe kúpnej 
zmluvy za kúpnu cenu 1 EURO.  
Kúpna zmluva bude uzavretá medzi Mestom Hurbanovo a spoločnosťou FCC Slovensko, 
s.r.o. na základe nájomnej zmluvy NEH_310/2011, podpísanej dňa 27.10.2011. v zmysle 
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo (Článok III., Bod A. 
NADOBÚDANIE VLASTNÍCTVA A PREVODY MAJETKU MESTA, ods. 2) - 
Nadobúdanie vlastníctva nehnuteľného majetku podlieha vždy schváleniu 
zastupiteľstvom.) 
 
Mgr. Pupák žiadal informovať o fungovaní nového systému, o forme separácie odpadu 
a o terajších zamestnancoch separácie úseku služieb. Do následnej diskusie sa zapojil Ing. 
Šesták, Mgr. Závodský, Bc. Tomaščin, Schvarcz a Ševčík. 
 



 
Zápisnica z 27. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 

konaného dňa 27. 5. 2021 
- 17 - 

 
Uznesenie  č. 429/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
1./ súhlasí  
s vyhlásením verejnej súťaže na zber, prepravu a zhodnocovanie alebo zneškodnenie 
zmesového komunálneho odpadu a vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu  
2./ súhlasí 
s nadobudnutím nehnuteľného majetku evidovaného na LV č. 4011 pre k.ú. Hurbanovo na 
základe kúpnej zmluvy za kúpnu cenu 1 EURO medzi Mestom Hurbanovo a spoločnosťou 
FCC Slovensko, s.r.o. 
3./ súhlasí  
s prenájmom pozemkov nachádzajúcich sa na pozemku parcela registra „CKN“ č. 3187/1 
– zastavené plochy a nádvoria o výmere 4146 m2, na pozemku parcela registra „CKN“ č. 
3187/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 336 m2, na pozemku parcela registra 
„CKN“ č. 3187/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 454 m2 a na pozemku parcela 
registra „CKN“ č. 3187/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 81 m2, zapísané na LV 
č. 2376 vedenom Správou katastra v Komárne pre k. ú. Hurbanovo, na ktorých sa 
nachádza sklad, súpisné číslo 1451 na parcele č. 3187/2, oceľový prístrešok s rampou so 
súpisným č. 2859 na parcele č. 3187/3 a mostová váha so súpisným číslom 2859 na 
parcele č. 3187/4 (ďalej len „prekládková stanica“), víťazovi verejnej súťaže vo výške 
prenájmu 10.000,- EUR ročne.  
4./ poveruje  
primátora mesta Hurbanovo Mgr. Petra Závodského podpísaním Zmluvy o zbere, preprave 
a zhodnocovaní alebo zneškodnení komunálneho odpadu a zmluvy o prenájme 
prekládkovej stanice s víťazným uchádzačom verejnej súťaže. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                     za                                 9                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 14 
Dofinancovanie rekonštrukcie budovy požiarnej zbrojnice – informatívna správa 
Materiál predkladal Ing. Šesták, poverený zastupovaním vedúceho oddelenia regionálneho 
rozvoja MsÚ. Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 
        Mesto uzatvorilo so zhotoviteľom pánom Petrom Mikovičom, miesto podnikania: 
Tatranská 83, Nové Zámky, IČO: 50153081 na sumu 6 830,40 € titulom odmeny za 
vykonanie stavebných prác navyše pri realizácii I. a II. etapy rekonštrukčných prác na 
budove DHZ v Hurbanove.  
Predmetom zmluvy bolo zhotovenie diela - Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v rozsahu 
uvedenom v prílohe č. 1 k uvedenej zmluve. V zmysle uvedenej zmluvy mal zhotoviteľ 
vykonávať dohodnuté stavebné práce etapovite, t.j. po častiach, vždy na základe 
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objednávky mesta, podľa toho, akým rozsahom financií mesto na uvedený účel 
disponovalo. Počas realizácie I. a II. etapy rekonštrukčných prác bolo z technologického 
ako aj z logického sledu jednotlivých stavebných úkonov potrebné realizovať aj ďalšie 
práce navyše aby jednotlivé dokončené celky mali svoju funkčnosť zabezpečenú. Pri tejto 
činnosti bolo nutné okrem stavebných prác zabezpečiť aj potrebný stavebný materiál.  
Tieto navyše práce boli dohodnuté s objednávateľom Mestom Hurbanovo len ústnou 
formou. Zhotoviteľ ako aj objednávateľ v dobrej viere, že dôjde k prefinancovaniu aj 
záverečnej III. etapy rekonštrukčných prác zo strany štátu považoval túto dohodu za 
dostatočnú a zhotoviteľ následne tieto stavebné práce navyše vykonal a pokryl z vlastných 
zdrojov. Do uplynutia platnosti zmluvy sa však financie na III. záverečnú etapu nepodarilo 
zabezpečiť. V nasledujúcom období po viacerých stretnutiach na MsÚ Hurbanovo ako i na 
mieste stavby rozhodol pán Peter Mikovič smerom k Mestu Hurbanovo uplatniť si svoj 
nárok na finančnú odmenu za prevedenie navyše stavebných prác vrátane stavebných 
materiálov, formou vystavenia faktúry na sumu 6 830,40 € ktorá suma je však podľa 
platných predpisov uvedená bez DPH a ku ktorému treba zo strany Mesta Hurbanovo 
odviesť aj DPH v hodnote 1 363,14 EUR. Mesto Hurbanovo, po prehliadke tvaru miesta 
uznalo skutočnosť, že vykonané stavebné práce a zastavaný materiál navyše je skutočne 
prevedené a nachádza sa v budove. Všetok materiál aj stavebné práce sú prevedené podľa 
projektovej dokumentácie a rozpočtu stavby. Nakoľko mesto sa nevedelo dopracovať, ani 
po výzve na doplnenie faktúry k písomnej objednávke prevedením prácam navyše, ktorá 
mala tvoriť základ k úhrade faktúry podľa podpísanej a toho času platnej zmluvy so 
zhotoviteľom, nakoniec požiadalo o právne stanovisko k vzniknutej situácii p. advokátku 
Mgr. Cyntia Takács Szalai. Výsledkom právneho stanoviska je odporúčanie uhradiť 
faktúru v požadovanej sume 6 830,40 + DPH vystavenú p. Mikovičom za práce navyše.  
V odôvodnení sa uvádza, že v prípade súdneho sporu by mesto tento spor s najväčšou 
pravdepodobnosťou prehralo a muselo by následne zaplatiť tak uvedenú sumu za práce 
navyše ako aj trovy konania. Všetky príslušné dokumenty súvisiace s touto situáciu sú 
zahrnuté do príloh k tomuto materiálu. 
 
V rámci diskusie sa vystúpil Bc. Tomaščin, Ševčík, Mgr. Tužinčin, PaedDr., Mgr. 
Hajníková a Ing. Cserge. 
 
Uznesenie  č. 430/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
informatívnu správu k dofinancovaniu rekonštrukcie budovy požiarnej zbrojnice.  
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                     za                                 9                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
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K bodu 15 
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 – určenie odmeny kontaktnej osobe 
Materiál predkladal Mgr. Závodský, primátor mesta. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Dňa 20. 10. 2020 primátor mesta Mgr. Peter Závodský v zmysle Metodických 
pokynov ŠÚ SR č. 10910-1622/2020 z 12. októbra 2020, ktorým sa ustanovuje postup 
obcí pri zbere údajov o obyvateľoch pre účely sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 
2021, čl. 5 ods. 1, menoval za kontaktnú osobu zodpovedajúcu za koordinovanie sčítania 
obyvateľov v meste Hurbanovo v roku 2021 RNDr. Máriu Hamranovú, zástupkyňu 
primátora. Menovaná od prevzatia poverenia koordinuje všetky činnosti súvisiace s 
elektronickým sčítaním obyvateľov, ako aj dosčítavaním obyvateľov. Na základe Čl. 9 
ods. 1 a ods. 3 Metodického pokynu Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 
15355/2020 z 11. novembra 2020 o použití dotácie poskytnutej obci na úhradu nákladov 
preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní SODB 2021, 
starostovi obce alebo zástupcovi starostu obce, ktorí vykonávajú činnosť kontaktnej osoby, 
obec poskytne odmenu v sume 1 000 eur. Odmenu starostovi obce alebo zástupcovi 
starostu obce možno poskytnúť, len ak sa na tom uznesie obecné zastupiteľstvo. V súlade 
s vyššie uvedeným právnym predpisom predkladám Mestskému zastupiteľstvu v 
Hurbanove návrh na schválenie vyplatenia odmeny kontaktnej osobe zodpovednej za 
koordinovanie sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021. 
 
Uznesenie  č. 431/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s vyplatením odmeny kontaktnej osobe zodpovednej za koordinovanie sčítania 
obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, RNDr. Márii Hamranovej, zástupkyni primátora 
mesta, v sume 1000 eur.  
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
PaedDr.,Mgr. Hajníková, RNDr. Hamranová, Melich, Schvarcz, Ševčík,      za                                 8                                                                             
Bc.Tomaščin, Mgr. Tužinčin, Mgr.Pupák                                                                                                
                                                                                                      proti              0                                   
RNDr.Hamranová                                                                                  zdržal sa hlasovania   1 
 
K bodu 16 – R ô z n e 
16.1 Žiadosť o odkúpenie nehnuteľností – BILFER TRADING s.r.o. 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
        Dňa 22.01.2020 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť od spoločnosti BILFER 
TRADING s.r.o., so sídlom Komárňanská 2A, 947 01 Hurbanovo, IČO: 36 813 729, 
zastúpená konateľom Ladislavom Bilkom, ohľadom odkúpenia nehnuteľností vo 
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vlastníctve Mesta Hurbanovo.  
Jedná sa o pozemok v k. ú. Hurbanovo, ul. Á. Fesztyho č. 29, Hurbanovo, a to parcela 
registra „C“ č. 2993/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 335 m2 , zapísaná na LV č. 
2376. Táto parcela bola oddelená geometrickým plánom č. 50301241-22/2021 zo dňa 
14.03.2021 z pozemku, parc. č. 2993 – zast. plocha a nádvorie o výmere 407 m2 . Tento 
pozemok sa nachádza v obytnej zóne zastavaného územia mesta Hurbanovo. Pozemok je 
rovinatého charakteru a je zastavaný stavbou súpisného čísla 2485 a stavbami tvoriacich 
jej príslušenstvo. Spoločnosť BILFER TRADING s.r.o. prenajímala od Mesta Hurbanovo 
predmetný pozemok aj so stavbou súpisného čísla 2485 od roku 2001, kde prevádzkovala 
kaviareň KELT, a z toho dôvodu by si rada odkúpila pozemok spolu so stavbou budovy 
súpisného čísla 2485 do svojho výlučného vlastníctva za účelom zrealizovania 
kancelárskych priestorov pre svoju spoločnosť. Spoločnosť BILFER TRADIG s.r.o. 
vykonala mnoho opráv na budove na vlastné náklady. Pôvodná parcela č. 2993 bola 
rozdelená tak, aby jedna unimobunka a dve garáže boli na oddelenej parcele, ktorá sa 
predaja netýka. Tento majetok je využívaný mestom Hurbanovo a jeho predaj nie je 
vhodný. Na novovzniknutej parcele č. 2992/1 sa však nachádza plynomerné miesto a táto 
parcela nie je určená na predaj. Cez pozemok, na ktorom stojí budova, neboli zistené 
žiadne vedenia. Budova momentálne nie je obsadená. Na návrh poslancov mestského 
zastupiteľstva v Hurbanove bol vypracovaný znalecký posudok č. 21/2021 zo dňa 
03.04.2021 pre stanovenie všeobecnej hodnoty vyššie uvedenej nehnuteľnosti. Všeobecná 
hodnota vyššie uvedených nehnuteľností bola stanovená vo výške 29.000,00 €. Z dôvodu 
možnej potreby využiť predmetný pozemok spolu s budovou súpisného čísla 2485 v 
budúcnosti, Mesto Hurbanovo neodporúča žiadané nehnuteľnosti predať. Predmetný 
pozemok spolu so stavbou súpisného čísla 2485, odporúčame ponúknuť na dlhodobý 
nájom (najmenej 10 rokov) s tým, že nájomník investíciu do budovy na jej opravu, bude 
odpisovať z nájomného.  
Tým sa zhodnotí budova – bude opravená, a súčasne zostane majetkom mesta. 
Informatívne prenájom pozemku o výmere 281,29 m2 za cenu nájmu v zmysle dnes 
platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo je vo výške 1,00 
€/m2 /rok, t. j. nájomná cena za pozemok je celkom vo výške 281,29 € ročne. Nájom 
budovy súpisného čísla 2485 za cenu nájmu v zmysle dnes platných Zásad hospodárenia a 
nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo vo výške 33,20 €/m2 /rok, t. j. pri rozlohe 
zastavanej plochy budovy o výmere 53,71 m2 je celková cena nájmu vo výške 1.783,17 € 
ročne. Spolu nájomná cena by dnes bola vo výške minimálne 2.064,46 € ročne. V danom 
prípade bola skúmaná aj možnosť uplatnenia osobitného zreteľa, žiadosť na odkúpenie 
však neobsahuje skutočnosti, ktoré by tento prístup odôvodňovali. Zákon č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení v § 9, ods. 2, písm. c) pripúšťa majetok mesta predať bez 
verejnej súťaže formou priameho predaja, kde platí v zmysle § 9a ods. 1 písm. c), že 
priamym predajom je možné majetok mesta predať najmenej za cenu vo výške všeobecnej 
hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu (Vyhláška Ministerstva 
spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty 
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majetku v znení neskorších predpisov).  
Obec zverejní zámer predať svoj majetok priamym predajom najmenej na 15 dní. Zároveň 
zverejní lehotu na doručenie cenových ponúk záujemcov. Obec nemôže previesť 
vlastníctvo svojho majetku priamym predajom, ak všeobecná hodnota majetku stanovená 
podľa osobitného predpisu presiahne 40.000 eur. Nehnuteľnosť musí byť jednoznačne 
identifikovaná tak, aby nebola zameniteľná s inou nehnuteľnosťou. Stanovenie všeobecnej 
hodnoty majetku obce pri priamom predaji nesmie byť v deň schválenia prevodu obecným 
zastupiteľstvom staršie ako šesť mesiacov. 
Do následnej diskusie sa zapojil Mgr. Pupák, Bc. Tomaščin, Schvarcz, Žigová a Melich. 
 
Návrh na uznesenie č. 1: 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove konštatuje  
že odpredaj pozemku v k. ú. Hurbanovo, parcela registra „C“ č. 2993/1 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 335 m2 so stavbou budovy súpisného čísla 2485, sa uskutoční 
formou priameho predaja, za minimálnu kúpnu cenu stanovenú podľa znaleckého posudku 
č. 21/2021 zo dňa 03. 04. 2021 v celkovej výške 29 000,00 € 
schvaľuje  
zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo odpredať nehnuteľnosti v k. ú. Hurbanovo, zapísané 
na LV č. 2376, a to pozemok, parcela registra „C“ č. 2993/1 – zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 335 m2, na ktorom sa nachádza budova – stavba so súpisným číslom 2485 na 
adrese ul. Á. Fesztyho č. 29, Hurbanovo, formou priameho predaja, za minimálnu kúpnu 
cenu stanovenú  podľa  znaleckého posudku č. 21/2021  zo  dňa 03. 04. 2021 v celkovej 
výške 29 000,00 €. 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
Ševčík                                                                                          za                                 1                                                                                                                                                                             
PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová, Mgr.Tužinčin, Bc.Tomaščin, Žigová    proti              5                                   
Melich, Mgr.Pupák, Schvarcz                                                                     zdržal sa hlasovania   3 
Tento návrh uznesenia poslancami MsZ nebol prijatý. 
 
Návrh na uznesenie č. 2: 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove súhlasí  
s vyhlásením obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti na obdobie 10 rokov 
(dlhodobý prenájom) v k. ú. Hurbanovo, zapísané na LV č. 2376, a to pozemok, parcela 
registra „C“ č. 2993/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 335 m2, na ktorom sa 
nachádza budova – stavba so súpisným číslom 2485 na adrese ul. Á. Fesztyho č. 29, 
Hurbanovo, z ktorej pozemok tvorí výmer 281,29 m2 a budova tvorí výmer 53,71 m2 .  
Víťaz obchodnej verejnej súťaže vykoná potrebnú rekonštrukciu budovy na vlastné 
náklady s tým, že finančné náklady investované do rekonštrukcie budovy budú novému 
nájomcovi odpočítané z ceny nájmu. Nájomca sa musí preukázať a vykázať účtovnými 
dokladmi týkajúcich sa rekonštrukcie budovy. Cena prác súvisiacich s nutnými opravami 
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bude určená Mestom Hurbanovo pred vyhlásením obchodnej verejnej súťaže, a bude to 
maximálna možná suma ktorá sa zaráta do nájomného. Ostatné podmienky budú určené v 
nájomnej zmluve. 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
Ševčík                                                                                          za                                 1                                                                                                                                                                             
PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová, Mgr.Tužinčin, Bc.Tomaščin, Žigová    proti              5                                   
Melich, Mgr.Pupák, Schvarcz                                                                     zdržal sa hlasovania   3 
Tento návrh uznesenia poslancami MsZ nebol prijatý. 
 
Návrh na uznesenie č. 3: 
Uznesenie  č. 432/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s odpredajom pozemku v k. ú. Hurbanovo, parcela registra „C“ č. 2993/1 – zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 335 m2, na ktorej sa nachádza stavba budovy súpisného čísla 
2485, ktorý sa uskutoční formou dobrovoľnej dražby v zmysle § 9a ods. 1 písm. b) zákona 
138/1191 Zb. o majetku obcí, pričom minimálna vyvolávacia cena je stanovená v zmysle 
Zásad hospodárenia s majetkom mesta Hurbanovo čl. III. písm. B. ods. 1 písm. c) podľa 
znaleckého posudku č. 21/2021 zo dňa 03. 04. 2021 vo výške 29 000,00 €. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                     za                                 9                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
16.2 Žiadosť o odkúpenie pozemku – Ladislav Redecký 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
        Dňa 15.04.2021 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť Ladislava Redeckého, 
bytom Mederčská 755/28, 945 01 Komárno, ohľadom odpredaja pozemku vo vlastníctve 
Mesta Hurbanovo. Jedná sa o pozemok v k. ú. Hurbanovo, mestská časť Vék, časť z 
parcely registra „E“ č. 1491/4 – orná pôda o výmere 6.391 m2 zapísaný na LV č. 2376. 
Žiadateľ vo svojej žiadosti uvádza, že predmetný pozemok o odkúpenie ktorého žiada 
susedí s pozemkom, ktorý je v jeho vlastníctve. Miestnym šetrením a podľa katastrálnej 
mapy bolo zistené, že pozemok o odkúpenie ktorého žiadateľ žiada, priamo nesusedí s 
pozemkom vo vlastníctve žiadateľa, nakoľko sa medzi nimi nachádza parcela registra „E“ 
č. 1492 zapísaná na LV č. 2925. Predmetný pozemok používa v súčasnej dobe spoločnosť 
Výskumný ústav zeleninársky, s.r.o., so sídlom Hurbanovo, Sesíleš 2195, IČO 34103651, 
bez nájomnej zmluvy. Pozemok je udržiavaný a nachádza sa na ňom lúka. Okolité 
pozemky sú vo vlastníctve Ľudovíta Jávorku, ktorý pozemky kosí, aby tam nerástla 
burina. Nakoľko sa jedná o piesčitú pôdu, jej obrábanie nepovažuje za účelné. Mesto 
Hurbanovo neodporúča predmetný pozemok odpredať, nakoľko tento pozemok tvorí s 
pozemkom č. 1490/4 parcely „E“ jeden ucelený celok vo vlastníctve Mesta Hurbanovo. 
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Návrh na uznesenie č. 1:  
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove   
s ú h l a s í  
s odpredajom pozemku formou priameho predaja podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. , parcely registra „E“ č. 1491/4 – orná pôda o výmere 6.391 m2 pre 
žiadateľa Ladislava Redeckého, bytom Mederčská 755/28, 945 01 Komárno, za kúpnu 
cenu minimálne vo výške 0,61 €/m2 (kat. územie Hurbanovo) podľa zákon č. 465/2008 Z. 
z. hodnota ornej pôdy a trvalých trávnych porastov, t. j. kúpna cena minimálne celkom 
3.900,00 €.  
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
                                                                                                    za                                 0                                                                                                                                                                             
PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová, Mgr.Pupák, Ševčík,                              proti              7                                   
Schvarcz, Mgr.Tužinčin, Žigová 
Melich, Bc.Tomaščin                                                                                  zdržal sa hlasovania   2 
Tento návrh uznesenia poslancami MsZ nebol prijatý. 
 
Návrh na uznesenie č. 2:  
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove   
s ú h l a s í  
s vyhlásením obchodnej verejnej súťaže na prenájom pozemku, parcely registra „E“ č. 
1491/4 – orná pôda o výmere 6.391 m2 a parcely registra „E“ č. 1490/4 – orná pôda o 
výmere 5.345 m2 .  
Výkričná cena nájmu sa určuje podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 
Hurbanovo vo výške 117,36 € ročne. Nájomná zmluva sa uzatvorí od 01.11.2021. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
RNDr.Hamranová, Melich, Mgr.Pupák, Mgr.Tužinčin                                      za                                 4                                                                                                                                                                             
Schvarcz, Ševčík, Žigová                                                                                               proti              3                                   
PaedDr.,Mgr.Hajníková, Bc.Tomaščin                                                              zdržal sa hlasovania   2 
Tento návrh uznesenia poslancami MsZ nebol prijatý. 
 
16.3 Žiadosť o zámenu pozemkov – RNDr. Miroslav Nemček 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
        Dňa 10.05.2021 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť RNDr. Miroslava 
Nemčeka, bytom Novozámocká 174/139, 947 03 Hurbanovo – Bohatá, ohľadom zámeny 
častí pozemkov v k.ú. Bohatá. Jedná sa o zámenu nasledovných častí z pozemkov v k.ú. 
Bohatá: časť z parcely registra „C“ č. 3331 - záhrada o výmere 42 m2 (celková výmera je 
997 m2 ), ktorá parcela je vo vlastníctve mesta Hurbanovo, zapísaná na LV č. 2869 za 
pozemok, časť z parcely registra „C“ č. 3332 - záhrada o výmere 42 m2 (celková výmera 
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je 732 m2 ), ktorá parcela je vo vlastníctve žiadateľa pána RNDr. Miroslava Nemčeka, 
zapísaná na LV č. 2548. Pozemky sa nachádzajú v rekreačnej oblasti pri bohatskom 
bagrovisku. Ako dôvod tejto zámeny uvádza žiadateľ vyrovnanie hraníc medzi vyššie 
uvedenými pozemkami. Žiadateľ ku svojej žiadosti prikladá návrh zmeny hranice medzi 
vyššie uvedenými pozemkami. V prípade odsúhlasenia bude vyhotovený geometrický 
plán na zmenu hranice vyššie uvedených pozemkov a vytvorením nových parciel, ktoré 
budú predmetom zámeny týchto pozemkov. 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
s ú h l a s í  
s vyhotovením geometrického plánu na určenie zmeny hraníc pozemkov: časť z parcely 
registra „C“ č. 3331 - záhrada o výmere 42 m2 (celková výmera je 997 m2 ), zapísaná na 
LV č. 2869 za pozemok, časť z parcely registra „C“ č. 3332 - záhrada o výmere 42 m2 
(celková výmera je 732 m2 ), zapísaná na LV č. 2548 a s vytvorením nových parciel, 
ktoré budú predmetom zámeny. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
RNDr.Hamranová, Mgr.Pupák                                                                           za                                 2                                                                                                                                                                             
PaedDr.,Mgr.Hajníková, Schvarcz, Ševčík, Žigová                                                     proti              4                                   
Melich, Bc.Tomaščin, Mgr.Tužinčin                                                                  zdržal sa hlasovania   3 
Tento návrh uznesenia poslancami MsZ nebol prijatý. 
 
16.4 Žiadosť o prenájom pozemku – Anna Krupová – U Aničky 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
        Dňa 23.04.2021 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť od Anny Krupovej – U 
Aničky, Brezová 9, 947 01 Hurbanovo, IČO: 46 754 156, o prenájom terasy.  
Jedná sa o časť z pozemku, z parcely registra „C“ č. 1373/1 – ostatná plocha o výmere 50 
m2 , v k. ú. Hurbanovo. Pozemok je evidovaný v katastri nehnuteľností na LV č. 2376 a 
je vo vlastníctve Mesta Hurbanovo. Pozemok sa nachádza v areáli mestského športového 
strediska. Žiadateľka prenajíma priestory v budove pri mestskom športovom stredisku v 
Hurbanove, kde prevádzkuje bar Fénix. Nakoľko pretrváva situácia s obmedzeniami a bar 
v prenajatých priestoroch žiadateľka nevie prevádzkovať, chce si zriadiť terasu, kde 
obsluha zákazníkov je možná. Z toho dôvodu si žiadateľka chce prenajať aj plochu pod 
krytou terasou o výmere 50 m2 za účelom vytvorenia a prevádzkovania letnej terasy. Túto 
časť pozemku má v záujme si prenajať v sezónnom období v roku, t.j. v roku 2021 od 
01.07. do 31.08. príslušného kalendárneho roka (t.j. 2 mesiace v roku) a v rokoch 2022 – 
2025 v období od 01.05. do 31.08. (t.j. 4 mesiace v roku). Zákon č. 138/1991 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 
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zastupiteľstva. Nakoľko žiadateľ prenajíma a prevádzkuje bar Fénix v budove mestského 
športového strediska v Hurbanove, ktorý nevie prevádzkovať z dôvodu obmedzení v 
súvislosti so súčasnou situáciou, má v záujme si prenajímať žiadaný pozemok za účelom 
zriadenia letnej terasy. Nakoľko prevádzka letnej terasy úzko súvisí s prevádzkou baru 
Fénix, bolo by nevhodné, aby sa táto časť pozemku prenajala formou verejnej súťaže 
alebo dobrovoľnej dražby. Mesto Hurbanovo navrhuje riešiť uvedený prípad v súlade s § 
9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a predkladá 
pred Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove nasledovný návrh na uznesenie. Na ploche sa 
nachádza konštrukcia MŠK Hurbanovo, bez plachty. Žiadateľka na vlastné náklady 
zabezpečila na konštrukciu plachtu ako aj stoly a stoličky pre hostí. 
 
Uznesenie  č. 433/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
k o n š t a t u j e ,  
že prenájom časti z pozemku, parcely registra „C“ č. 1373/1 – ostatná plocha o výmere 50 
m2 pre žiadateľku Annu Krupovú, je prípad hodný osobitného zreteľa  
o d ô v o d ň u j e  
prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne. Žiadateľka prenajíma priestory v budove pri 
mestskom športovom stredisku v Hurbanove, kde prevádzkuje bar Fénix a má v záujme si 
prenajímať žiadaný pozemok o výmere 50 m2 , za účelom zriadenia letnej terasy, a to v 
období v roku 2021 od 01.07. do 31.08. (t. j. 2 mesiace v roku 2021) a v rokoch 2022 – 
2025 v období od 01.05. do 31.08. (t. j. 4 mesiace v roku).  
s c h v a ľ u j e  
zverejnenie svojho zámeru prenajať časť z pozemku, parcely registra „C“ č. 1373/1 – 
ostatná plocha o výmere 50 m2 pre Annu Krupovú – U Aničky, ul. Brezová 9, 947 01 
Hurbanovo, IČO: 46 754 156, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 
9, písm. c) zákona č. 138/1991 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  10,00 €/m2 /ročne, t. j.  v  roku  2021  cena  
nájmu  je  83,33 €  
(2 mesiace) a v rokoch 2022 – 2025 je cena nájmu vo výške 125,00 €/rok (4 mesiace). 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                     za                                 9                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
16.5 Žiadosť o zmenu nájomcu – ATWOOD Slovakia s.r.o. a NORVINS s.r.o. 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
        Dňa 06.05.2021 Mesto Hurbanovo obdržalo žiadosť o zmenu nájomcu od 
spoločnosti Atwood Slovakia s.r.o., so sídlom Rákócziho 35/42, 945 01 Komárno, IČO: 
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46896945. Dňa 16.04.2021 bola uzatvorená Zmluva o postúpení nájmu pozemku medzi 
spoločnosťami Atwood Slovakia s.r.o., so sídlom Rákócziho 35/42, 945 01 Komárno, 
IČO: 46896945 a NORVINS s.r.o., so sídlom Tržničné námestie 4810, 945 01 Komárno, 
IČO: 53685938. Majiteľ firmy NORVINS s.r.o. je spolumajiteľom firmy Atwood s.r.o. 
Na prenajatom pozemku sa nachádza budova vo vlastníctve nájomcu. 
 
Uznesenie  č. 434/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
so zmenou v nájomnej zmluve č. NEH_062/2017 zo dňa 29.03.2017, a to vyhotovením 
Dodatku č. 1 k uvedenej zmluve, kde sa zmení názov nájomcu z Atwood Slovakia s.r.o., 
so sídlom Rákócziho 35/42, 945 01 Komárno, IČO: 46896945 na nájomcu NORVINS 
s.r.o., so sídlom Tržničné námestie 4810, 945 01 Komárno, IČO: 53685938. Ostatné 
podmienky a znenie Nájomnej zmluvy č. NEH_062/2017 zostávajú nezmenené. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                     za                                 9                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
16.6 Schválenie poradovníka na mestské nájomné byty 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
        Dňa 18.04.2021 na riadnom zasadaní Komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej, bol 
vytvorený poradovník na mestské nájomné byty 1. kategórie v Hurbanove v zmysle § 3 
ods. 2 VZN mesta Hurbanovo č. 113 o prenajímaní bytov vo vlastníctve mesta 
Hurbanovo. Komisia postupovala v zmysle VZN č. 113 o prenajímaní bytov vo 
vlastníctve mesta Hurbanovo. V priebehu roka 2020 boli žiadatelia, ktorí mali nejaké 
nedostatky v súvislosti so žiadosťou o prenájom bytu vyzvaní, aby nedostatky odstránili. 
Žiadatelia, ktorí si nesplnili niektorú podmienku danú VZN, neboli do zoznamu zaradení. 
Nakoľko v súčasnosti mesto Hurbanovo disponuje len 3 bytmi 2. kategórie, ktoré sú 
dlhodobo prenajaté, zostáva v platnosti poradovník na byty 2. kategórie schválený 
uznesením č. 116/2019-MZ zo dňa 16.12.2019 v platnosti. Ako základ bol použitý 
poradovník schválený uznesením č. 116/2019-MZ, z ktorého boli vyradené osoby, ktorým 
mesto Hurbanovo nájomný byt už pridelilo. K tomuto poradovníku boli pripojené osoby – 
nový žiadatelia.  
Komisia navrhla schváliť poradovník žiadateľov o nájomné byty vo vlastníctve mesta 
Hurbanovo na rok 2021. 
 
Uznesenie  č. 435/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove schvaľuje  
v zmysle § 3 ods. 3 VZN č. 113 o prenajímaní bytov vo vlastníctve mesta Hurbanovo 
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poradovník žiadateľov o byty I. kategórie na rok 2021. Poradovník žiadateľov bude 
zverejnení na úradnej tabuli a webovom sídle Mesta Hurbanovo.  
Mestské zastupiteľstvo súčasne ruší poradovník na byty I. kategórie schválený uznesením 
č. 116/2019-MZ zo dňa 16.12.2019.  
PORADOVNÍK NÁJOMNÝCH BYTOV NA ROK 2021 - Nájomné byty I. kategórie  
1. Ladislav Zelenák, Slobody 1714/21, Hurbanovo  
2. Július Farkaš, Hurbanovo  
3. René Ladislav Anyalai, Hurbanovo  
4. Erik Danics, Stará 3, Hurbanovo  
5. Gabriel Kovács, Á. Fesztyho 27, Hurbanovo  
6. František Lévay, Hurbanovo  
7. Laura Kurucová, Pribetská 109, Hurbanovo  
8. Renata Tóthová, Novozámocká 9, Hurbanovo  
9. Angelika Vrábelová, Á. Fesztyho 8, Hurbanovo  
10. Jozef Sárközi, Sládkovičova 18, Hurbanovo 
11. Ladislav Kováč, Hurbanovo  
12. Imrich Szabó, Chotín 126  
13. Nikoleta Csicsóová Danicsová, Stará 3, Hurbanovo  
14. Klára Fazekašová, Hlavná 72, Pribeta  
15. Tibor Csicsó, Modrany 200  
16. Ján Mezey, Stará 13, Hurbanovo  
17. Tímea Nagyová, Záhradnícka 185/1, Vrakúň  
18. Sylvia Vajzerová, Sládkovičova 6/13, Hurbanovo  
19. Ľudovít Turček, Hurbanovská 42, Svätý Peter  
20. Zoltán Zsigo, Á. Fesztyho 12, Hurbanovo 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
PaedDr.,Mgr. Hajníková, RNDr. Hamranová, Melich, Mgr.Pupák, Ševčík,      za                                 8                                                                             
Bc.Tomaščin, Mgr. Tužinčin, Žigová                                                                                                 
Schvarcz                                                                                       proti              1                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 17 – D i s k u s i a 
        V úvode diskusie Mgr. Závodský, primátor mesta informoval o očkovaní proti 
ochoreniu Covid-19 prostredníctvom Mobilnej očkovacej služby MEDCHIR, s.r.o. 
Kolárovo. Na očkovanie sa môžu prihlásiť obyvatelia nad 60 rokov, imobilní pacienti 
alebo pacienti so ZŤP preukazom. 
Pán primátor vyzval obyvateľov mesta, aby využili túto možnosť a telefonicky sa prihlásili 
na mestskom úrade.   
Pán primátor pripomenul, že Mesto Nitra sa zapojilo do projektu s názvom „Európske 
hlavné mesto kultúry 2026“. S pracovným materiálom budú poslanci MZ oboznámení.   
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Mgr. Pupák poďakoval za objednanie výstavy „Po II. svetovej vojne“ v termíne od 14. 9. 
2021 – 04. 10. 2021 v Dome kultúry Hurbanovo. 
Bc. Tomaščin poďakoval poslancovi Melichovi a Ševčíkovi za opätovné pokosenie 
bikrosovej dráhy na sídlisku Vinohrady a Ing. Bahorecovi, konateľovi MsVaK Hurbanovo 
za opravu a rekonštrukciu verejného osvetlenia v meste. 
Poslanec Ševčík sa informoval o zrealizovaní parkovacích miest za budovou bývalých 
Komunálnych služieb Hurbanovo. 
RNDr. Hamranová pripomenula plánovanú výstavu s prezentáciou o Milanovi 
Rastislavovi Štefánikovi, ktorá sa uskutoční 14. – 25. júna 2021 v Dome kultúry 
Hurbanovo.  
Ďalej informovala o blšom trhu, ktorý sa uskutoční dňa 5. júna 2021 na terase Domu 
kultúry Hurbanovo. 
Poslanec Melich prosil o možnosť otvorenia ihriska základnej školy cez letné prázdniny 
podľa harmonogramu a dohody s riaditeľkou.  
 
 
K bodu 18 – 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           
27. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove.   
 
                  
 
 

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

 
 
 
 
 
Overovatelia:    RNDr. Mária Hamranová                                                                                                 
                                  
                           Mgr. Ľuboš Tužinčin                                                                                                         


