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Z á p i s n i c a 

 
z  28.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,  

ktoré sa konalo dňa 24. 6. 2021 
 

Rokovanie  28.  zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v  Hurbanove otvoril      
Mgr. Peter Závodský, primátor  mesta za účasti 9 poslancov (prezenčná listina je 
prílohou tejto zápisnice).  

 
Neprítomní – ospravedlnení: PaedDr., Mgr. Angelika Hajníková na začiatku rokovania 
mestského zastupiteľstva, Bc. Štefan Tomaščin 
 
Ďalší prítomní: RNDr. Mária Hamranová, zástupkyňa primátora mesta 

Ing. Koloman Cserge, hlavný kontrolór mesta 
Ing. Martina Kardhordó, vedúca ekonomického odd. MsÚ 
Ing. Róbert Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ 
JUDr. Miroslav Rusňák, vedúci odd. služieb a odpadového hosp. 
Mgr. Katarína Valachová, referentka odd. školstva MsÚ 
Jozef Provazník, náčelník Mestskej polície 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 Všeobecne záväzného nariadenia mesta o príspevkoch v školstve 
  5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta o niektorých podmienkach držania psov 
  6. Súhlas s predložením žiadosti o NFP a so zabezpečením spolufinancovania projektu s  
      názvom „Miestna občianska poriadková služba v Hurbanove“ na obdobie 07/2021 -   
      09/2022 
  7. Návrh V. zmeny  rozpočtu  Mesta  Hurbanovo na rok 2021 
  8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Hurbanovo na II. polrok 2021 
  9. Zmena člena pracovnej skupiny Komunitného plánu sociálnych služieb mesta   
      Hurbanovo 
10. Návrh Memoranda o spolupráci a podpore kandidatúry mesta Nitra na titul Európske  
      hlavné mesto kultúry 2026 medzi mestom Hurbanovo a mestom Nitra 
11. Rôzne 
  11.1 Žiadosť o prenájom pozemku Anna Krupová – U Aničky – II. kolo 
  11.2 Žiadosť o odpustenie nájmu – Rehabilitačné centrum TOMI s.r.o. 
  11.3 Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže – pozemky ulice Komárňanská, Chotínska 
  11.4 Žiadosť o odkúpenie pozemku – Mária Godová 
  11.5 Žiadosť o odkúpenie pozemku – Ing. Mária Práznovská 
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  11.6 Žiadosť o odkúpenie časti pozemku – RNDr. Miroslav Nemček 
  11.7 Žiadosť o odkúpenie pozemku – Darina Szabóová 
  11.8 Zapožičanie jednej nádrže v čističke odpadových vôd pre Heineken Slovensko, a. s. 
12. Diskusia 
13. Záver   
 
Program rokovania 28. zasadnutia mestského zastupiteľstva  konaného dňa 24. 6. 2021 
bol poslancami mestského zastupiteľstva jednohlasne schválený. 
 
Mgr. Peter Závodský, primátor mesta predložil návrh na zloženie  pracovných  komisií 
a určil zapisovateľku a overovateľov zápisnice nasledovne: 
Návrhová komisia:  
Mgr. Štefan Pupák, Anna Žigová, Ctibor Melich 
Do návrhovej komisie boli hlasovaním – „za“ – 6, „proti“ – 0, „zdržal sa“ – 3 (dotknutí),  
zvolení navrhnutí členovia. 
Mandátová komisia:  
Marián Botoš, RNDr. Mária Hamranová, Mgr. Ľuboš Tužinčin  
Do mandátovej komisie boli hlasovaním – „za“ – 6, „proti“ – 0, „zdržal sa“ – 3 (dotknutí)  
zvolení navrhnutí členovia. 
 

Zapisovateľka:                                     Silvia Fejesová 
 

Overovatelia:       Eduard Ševčík                                                                                                     
                                                                         Jozef Doležaj                                                                                                         
 

K bodu 2 – I n t e r p e l á c i a 
        V rámci interpelácie Mgr. Pupák tlmočil sťažnosť obyvateľov ulíc Nová 
a Železničná, nakoľko im dažďová voda zaplavuje predzáhradky, ktorá sa zhromažďuje 
hlavne na mestskom pozemku. Pýtal sa na možnosti riešenia situácie. 
- Zaujímal sa o zverejnenom verejnom obstarávaní telekomunikačných služieb. 
Mgr. Závodský, primátor mesta uviedol, že zaplavovanie pozemkov bude riešené 
tvaromiestnou obhliadkou s Ing. Bahorecom, riaditeľom MsVaK, s.r.o. Hurbanovo a  
Regionálnou správou a údržbou ciest, a.s. Komárno. 
Verejná súťaž bola vypísaná kvôli zefektívneniu mobilných telekomunikačných služieb za 
čo najpriaznivejšiu cenu. 
Poslanec Ševčík upozornil na nepokosené okolie cyklochodníka smerom na Pavlov Dvor, 
ktorý sa medzičasom dal do poriadku. Prosil odstrániť zostatky trávy z chodníka. 
- Pýtal sa na termín opravy miestnej komunikácie ul. Árpáda Fesztyho – Slobody.  
Mgr. Závodský, primátor mesta k rekonštrukcii uviedol, že sa pracuje na projektovej 
dokumentácii a následne sa vyhlási verejné obstarávanie.  
Poslanec Melich opätovne žiadal riešiť dopravnú situáciu na ul. Sesílešskej.  
Navrhol zvolať stretnutie s dotyčnými podnikateľmi a nájsť spoločné riešenie.  



 
Zápisnica z 28. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 

konaného dňa 24. 6. 2021 
- 3 - 

 
Komisia verejného poriadku a dopravy už prešetrovala danú situáciu.  
- Pýtal sa na možnosť napojenia mestskej vody na ul. Dolnopeterskej a na stav obnovenia 
Kultúrneho domu Hurbanovo.   
Mgr. Závodský, primátor mesta prisľúbil vyzvanie všetkých dotknutých strán ohľadom 
riešenia dopravnej situácie Sesílešskej ulice.  
K napojeniu pitnej vody uviedol, že sa hľadá riešenie, vytyčujú sa inžinierske siete, 
zapracujú sa do projektovej dokumentácie kvôli ochrannému pásmu železníc a následne sa 
podáva žiadosť na príslušné orgány. 
K obnoveniu kultúrneho domu dodal, bola podaná žiadosť na zateplenie budovy a výmenu 
okien. Čaká sa na rozhodnutie z Environmentálneho fondu Bratislava, plánovaná je 
komplexná rekonštrukcia celého objektu. 
Mgr. Tužinčin upozornil na kamiónmi sťaženú dopravnú situáciu pred Heineken 
Slovensko, a.s., hrozí riziko nehody. Prosil doriešiť situáciu osobným stretnutím 
s vedením firmy.  
Mgr. Závodský, primátor mesta uviedol, že v minulosti už bola firma oslovená. 
Dopravcovia majú vyčlenené časové okno nakládky, kamióny by mali prichádzať v danom 
čase.  
Mesto pristúpi k opätovnej výzve firmy Heineken Slovensko a.s., aby dohliadala na 
dodržiavanie nariadení. 
Poslanec Schvarcz k dopravnej situácii pred Heineken Slovensko a.s. poznamenal, že bol 
vypracovaný projekt na záchytné parkovisko od Železničnej ul., ktoré by malo byť hotové  
do roku 2022. 
- Informoval sa o stave prieskumu dotazníka ohľadom stavebných pozemkov ulice 
Fialková a Robotnícka. 
Mgr. Závodský, primátor mesta uviedol, že sa zisťuje cena vypracovania urbanistickej 
štúdie, čo je v zmysle územného plánu povinná. Je dohodnuté rokovanie s Ing. arch.  
Derevencom ohľadom územného plánu mesta kvôli rozčleneniu stavebných parciel.           
 
K bodu 3 
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 
        Na 27. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, konaného dňa 27. 5. 2021 
boli prijaté uznesenia od čísla 415 do 435/2021 - MZ.  
Ukladaciu časť neobsahovalo ani  jedno uznesenie. 
 
K bodu 4 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta o príspevkoch v školstve 
Materiál predkladala Mgr. Valachová, referentka odd. školstva MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
Dodatok k Všeobecne záväznému nariadeniu o príspevkoch v školstve sa mení a dopĺňa 
nasledovne :  
§ 3 Materská škola Stanovuje sa príspevok pre zákonného zástupcu dieťaťa za pobyt v MŠ 
cez letné mesiace júl a august.  
Podľa záverov z porady riaditeľov a grafického vyhodnotenia dochádzky detí do MŠ 
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počas letnej prevádzky bolo zistené, že reálny počet detí v MŠ nebol zhodný s vopred 
nahláseným počtom detí.  
Tento stav sledovali zamestnanci MŠ už dlhšiu dobu, výpadok detí z celkového počtu 
nahlásených detí bol veľký. Je to organizačne náročné pre vedenie MŠ – zadeliť 
pedagógov, upratovačky, kuchárky, vedúcu ŠJ tak, aby zároveň mohli čerpať svoju riadnu 
dovolenku, previedli dôkladnú dezinfekciu priestorov, rekonštruovali priestory, atď. Rodič 
by mal konať zodpovedne pri nahlasovaní svojho dieťaťa do MŠ cez leto, v prípade ak 
dieťa nahlási, nemal by to dieťa bezdôvodne nechať doma.  
§ 7 Školské jedálne - Výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na nákup 
potravín na jedno jedlo a úhradu režijných nákladov. Zmena nastala v dôsledku novely 
Zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách, ktorou sa rušia dotácie obedov v materských a 
základných školách od augusta tohto roka. Dotácia sa bude poskytovať už len pre vybrané 
skupiny osôb ( napr. pre rodiny s deťmi v hmotnej núdzi alebo rodiny, ktorých príjem je 
vo výške životného minima alebo rodičov, ktorí sú vedení v evidencii uchádzačov o 
zamestnanie, atď.)  
Vláda SR namiesto dotovania obedov zvýši rodičom daňový bonus na dieťa. Daňový 
bonus na dieťa je pre pracujúceho rodiča zvýhodnenie, ktoré priamo znižuje jeho 
vypočítanú daň z príjmu FO, ale zároveň pre samosprávy to znamená zníženie príjmov z 
podielových daní. Z uvedeného dôvodu mesto navrhuje ponechať úhradu časti režijných 
nákladov zákonnými zástupcami detí/žiakov v súlade s predloženým návrhom.  
§ 9 Zníženie alebo odpustenie príspevku - v § 9 bod a) sa v druhom odstavci vypúšťajú 
slová „ v čase školských prázdnin“, nakoľko školské prázdniny sú určené len pre školy, 
materské školy nekopírujú prázdniny škôl. Dochádzka dieťaťa do MŠ je celoročná. 
Obmedzená alebo prerušená môže byť z dôvodu dôkladného čistenia a dezinfekcie 
priestorov, čerpania dovolenky zamestnancov, odstávky vody, energie, atď. Ďalej je 
doplnený dôvod prerušenia prevádzky MŠ : okrem zapríčinenia zriaďovateľom, môže ísť 
aj o závažné a mimoriadne dôvody ( napr. pandémia Covid-19 ).         
 

Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 131 o príspevkoch v školstve bol vyvesený na úradnej tabuli 
mesta a webovej stránke od 8. 6. 2021. Pripomienky písomne alebo elektronicky bolo 
možné podať do 18. 6. 2021. Do uvedeného dátumu nebola elektronicky ani poštou 
doručená žiadna pripomienka. 
 

Mgr. Pupák žiadal Mgr. Valachovú o  vysvetlenie stanovenej výšky, t.j. 14 €/mesiac 
príspevku rodiča za pobyt dieťaťa v MŠ počas letnej prevádzky.  
Uznesenie  č. 436/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
prijíma  
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 131 o príspevkoch v školstve 
s účinnosťou od 1. 9. 2021 podľa predloženého návrhu bez pripomienok. 
 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                     za                                 9                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
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K bodu 5 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta o niektorých podmienkach držania 
psov 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
        Dôvodom predloženia návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa bližšie 
upravujú niektoré podmienky držania psov na území mesta Hurbanovo (ďalej len „návrh 
VZN“) je:  
1. novela zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  
V novele zákona o obecnom zriadení v § 2b ods. 1 je uvedená definícia verejného 
priestranstva, ktorá je definovaná na účel celého právneho poriadku, a ktorú je potrebné 
transponovať aj do všeobecne záväzných predpisov. Táto definícia znie: „1) Verejné 
priestranstvo je ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný verejnosti bez 
obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné užívanie, ak 
osobitný zákon neustanovuje inak. 2aa)“ 2aa) Napríklad § 30 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. 
z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v znení zákona č. 538/2007 Z. z. Definícia verejného priestranstva vychádza z 
výpočtu typických verejných priestranstiev formou príkladu, ktoré sú prístupné verejnosti 
(každému) bez akéhokoľvek obmedzenia, keďže sa všeobecne využívajú, a ktoré sú vo 
vlastníctve štátu, obce, inej právnickej alebo fyzickej osoby, teda bez zreteľa na vlastnícke 
vzťahy k tomuto priestoru.  
2. Ďalším dôvodom je aktualizácia niektorých ustanovení, vymedzenie miest, kde je vstup 
so psom zakázaný:  
3. a) v zmysle zákona č. 282/2002 Z. z. ktorým sa bližšie upravujú niektoré podmienky 
držania psov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o psoch“) obec neurčuje 
miesta, kde je voľný pohyb psa povolený, ale miesta, kde je zakázaný. Zákon neukladá 
povinnosť voľné výbehy oplocovať.  
b) Zákon o psoch splnomocňuje obce upraviť všeobecne záväzným nariadením 
vymedzenie miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný, preto v návrhu VZN sú uvedené 
miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný a doplnená je aj príloha so vzorom tabule, 
nakoľko v zmysle zákona je potrebné tieto miesta viditeľne označiť. 
 
Návrh VZN o niektorých podmienkach držaní psov bol Vyvesený na úradnej tabuli mesta 
dňa: 04.06.2021, zverejnený na internetovej stránke mesta dňa: 04.06.2021, dátum 
začiatku lehoty na pripomienkové konanie bol určený na deň: 04.06.2021, dátum 
ukončenia pripomienkového konania pripadol na deň: 14.06.2021  
Pripomienky mohli byť zaslané písomne na adresu: Mesto Hurbanovo, ul. Komárňanská č. 
45/91, 947 01 Hurbanovo, elektronicky na adresu: mesto.hurbanovo@hurbanovo.sk - 
elektronicky: prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy (slovensko.sk) 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN sa uskutočnilo dňa: 16.06.2021.  
K návrhu VZN do 16.06.2021 neboli doručené žiadne pripomienky. 
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Poslanec Botoš upozornil, aby verejné priestranstvá boli dostatočne a viditeľne vyznačené. 
Poukázal na odstránenú tabuľu zo sídliska Stred, prosil o opätovné osadenie, ako aj dbať 
na možnosť odstránenia psích exkrementov.  
Mgr. Pupák upozornil, aby občania boli upovedomení o „Zákaze vstupu so psom“ v tých 
miestach na ktoré boli zvyknutí, t. j. verejné detské ihriská a pieskoviská, športové areály, 
areál Polikliniky na základe prijatia Všeobecne záväzného nariadenia mesta. 
Ďalej dotazoval pána Provazníka, náčelníka mestskej polície o výhodách prijatia VZN. 
Upozornil na pokutovanie občanov, ktorí sa nestarajú o svoje psy. 
Pán Provazník, náčelník mestskej polície ohľadom VZN poznamenal, že sa jeho prijatím 
skvalitní činnosť mestskej polície. 
 
Uznesenie  č. 437/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
prijíma  
Všeobecne záväzné nariadenie mesta o niektorých podmienkach držania psov bez 
pripomienok. 
 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                     za                                 9                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 6 
Súhlas s predložením žiadosti o NFP a so zabezpečením spolufinancovania projektu s  
názvom „Miestna občianska poriadková služba v Hurbanove“ na obdobie 07/2021 -  
09/2022 
Materiál predkladal Mgr. Závodský, primátor mesta. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán (SO) pre 
časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo dňa 9. júna 2021 výzvu na 
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na poskytovanie 
individualizovanej podpory a asistenčných služieb s cieľom zmierniť socio-ekonomické 
dopady na osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením, vrátane osôb z prostredia 
MRK, poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) s kódom OPLZ-
PO8-2021-1, ktorá bude financovaná zo zdrojov REACTEÚ v rámci novej prioritnej osi 8 
OP ĽZ. 
Odôvodnenie: Vyhlásenie výzvy č. OPLZ-PO8-2021-1 nadväzuje na už skôr realizovanú 
výzvu s kódom OPLZ-PO5- 2018-1 v rámci ktorej mesto v roku 2019 implementovalo 
projekt s názvom „Občianska poriadková služba Hurbanovo“ (ďalej iba „MOPS 
Hurbanovo“) a vytvorilo 4 člennú občiansku poriadkovú službu s pôsobnosťou na území 
mesta. Práca členov MOPS Hurbanovo sa osvedčila. Zamestnanci svoje povinnosti plnili 
podľa pokynov nadriadeného. Počas celej dĺžky trvania projektu bol naplnený maximálny 
počet jej členov.  
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Aktívnou účasťou, asertívnym zasahovaním, vyjednávaním a vlastným príkladom nabádali 
príslušníkov MRK a majoritného obyvateľstva na dodržiavanie verejného poriadku, 
ochranu majetku, dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, pôsobili preventívne pri 
predchádzaní deviantného správania a skutkov drobnej kriminality.  
V náročnej dobe šírenia pandémie Covid-19 boli nepostrádateľnou súčasťou pracovných 
tímov zabezpečujúcich osvetu a prevenciu. Projekt MOPS Hurbanovo bol realizovaný v 
období júl 2019 až jún 2021. Nakoľko projekt MOPS Hurbanovo bude záverom mesiaca 
jún 2021 ukončený, predkladáme mestskému zastupiteľstvu návrh na schválenie uznesenia 
o súhlase s predložení novej žiadosti o NFP a so zabezpečením spolufinancovania projektu 
na ďalšie obdobie júl 2021 – september 2022. V rámci výzvy je nastavená spätná 
oprávnenosť výdavkov od 1. júna 2021. Prijatie uznesenia mestského zastupiteľstva je 
podmienok Výzvy na predloženie ŽoNFP. 
 

O 17.00 hodine sa PaedDr., Mgr. Hajníková dostavila na rokovanie mestského 
zastupiteľstva.        
Poslanec Melich dotazoval pána náčelníka MsP o ďalšej potrebe práce miestnej 
občianskej poriadkovej služby. Prosil zvážiť pozastavenie alebo financovanie projektu 
MOPS z rozpočtu mesta. 
RNDr. Hamranová, zástupkyňa primátora mesta informovala o online školení. Mestám, 
ktoré doteraz využívali projekt, ministerstvo prisľúbilo ďalšiu podporu. Najskorší termín 
začatia podpisu zmluvy projektu je marec 2022. 
Podľa pána poslanca Doležaja bol projekt reálnou viditeľnou službou pre občanov a bol 
úspešný pre mesto Hurbanovo. Je za vytvorenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta. 
Do následnej diskusie sa zapojil Mgr. Pupák, Schvarcz a Ševčík.   
 
Uznesenie  č. 438/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
konštatuje,  
že ciele projektu sú v súlade s platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
mesta Hurbanovo na roky 2014-2020 s výhľadom do roku 2030 a v súlade s platným 
Územným plánom mesta Hurbanovo;  
schvaľuje  
1) zámer podať žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu 
projektu;  
2) zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu vo výške 3 300,00 Eur t. j. min. 
5% z celkových oprávnených výdavkov projektu pre účely predloženia žiadosti o 
nenávratný finančný príspevok;  
3) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov projektu, ktoré môžu vzniknúť v 
priebehu realizácie projektu a predstavujú rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a 
celkovými oprávnenými výdavkami projektu z rozpočtu Mesta Hurbanovo;  
4) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok. 
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Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                           za                                10                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 

K bodu 7 
Návrh V. zmeny  rozpočtu  Mesta  Hurbanovo na rok 2021 
Materiál predkladal Mgr. Závodský, primátor mesta. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Návrh V. zmeny rozpočtu na rok 2021 zahŕňa navýšenie príjmov aj výdavkov, ktoré 
sa týkajú pokračovania projektu: „Miestna občianska poriadková služba“. V tomto návrhu 
je zohľadnená dotácia z Európskeho sociálneho fondu a 5% - ná spoluúčasť mesta na 
financovaní výdavkov spojených s realizáciou projektu.     
 

Mgr. Závodský, primátor mesta konštatoval, že predložený materiál rátal len s časťou 
spolufinancovania MOPS. Z dôvodu všeobecnej zhody zo strany poslancov na zachovanie 
spomenutej služby aj naďalej bude potrebné vyčleniť viac finančných prostriedkov 
z rozpočtu mesta. Pán primátor žiadal poslancov, aby pripravený návrh na uznesenie 
neschválili, následne pán poslanec Melich predložil poslanecký návrh. 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
schvaľuje  
V. zmenu rozpočtu mesta na rok 2021 podľa predloženého návrhu. Celková výška 
rozpočtovaných príjmov aj výdavkov po zapracovaní všetkých úprav je: 8 847 046 €. 
 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
                                                                                                    za                                 0                                                                                                                                                                             
PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová, Doležaj, Ševčík,                                   proti              8                                   
Schvarcz, Melich, Mgr.Tužinčin, Žigová 
Botoš, Mgr.Pupák                                                                                      zdržal sa hlasovania   2 
Tento návrh na uznesenie poslancami MsZ nebol prijatý. 
 

Poslanecký návrh pána poslanca Melicha: 
Uznesenie  č. 439/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
A) schvaľuje  
pokračovanie projektu Miestnej občianskej poriadkovej služby v Hurbanove od 01. 07. 
2021 
B) schvaľuje 
financovanie Miestnej občianskej poriadkovej služby  
- z vlastných zdrojov,  
- vykonanie zmeny rozpočtu mesta  
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- vyčlenenie  finančných  prostriedkov  na  mzdové  náklady  z  rezervného  fondu vo    
   výške 18 000 €.  
 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                           za                                10                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 

K bodu 8 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Hurbanovo na II. polrok 2021 
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 Ing. Cserge predkladal Mestskému 
zastupiteľstvu v Hurbanove podľa ustanovení § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  
A. Tematické kontroly:  
A.1. Kontrola vykonávania finančnej kontroly podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej 
kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach MŠ Nový diel 
č. 50, Hurbanovo. Kontrolované obdobie r. 2020.  
A.2. Kontrola vybavovania sťažností a petícií podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach 
v z. n. p. a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve na MÚ Hurbanovo. Kontrolované 
obdobie I. polrok 2021.  
B. Ostatné kontroly:  
B.1. Kontroly vykonané na základe uznesení MZ v Hurbanove.  
B.2. Kontroly vykonané na základe žiadosti primátora mesta, ak vec neznesie odklad.  
B.3. Kontroly vykonané na mieste z vlastného podnetu hlavného kontrolóra na základe 
poznatkov zistených pri výkone kontrolnej činnosti.  
C. Ostatné úlohy:  
C.1. Vypracovanie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta na 
rok 2022 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2022, 2023, 2024.  
C.2. Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022  
C.3. Účasť na rokovaniach MZ v Hurbanove.  
C.4. Poskytovanie metodickej pomoci na MÚ, organizáciám zriadených mestom, 
komisiám zriadeným pri MZ Hurbanovo, ak o to požiadajú.  
C.5. Zvyšovanie odbornosti v oblasti kontroly účasťou na odborných seminárov, školení, 
zasadnutí organizovaných Združením hlavných kontrolórov SR. Postup kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra mesta sa riadi § 20 až 27 zákona NR SR č. 357/2015 Z. z. o finančnej 
kontrole a audite. 
 
Uznesenie  č. 440/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo na II. polrok 2021. 
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Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                           za                                10                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 9 
Zmena člena pracovnej skupiny Komunitného plánu sociálnych služieb mesta 
Hurbanovo 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
Uznesením mestského zastupiteľstva č. 210/2020-MZ zo dňa 06.02.2020 boli schválení 
členovia pracovnej skupiny Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Hurbanovo v 
zložení: Bc. Štefan Tomaščin, Mgr. Renáta Šuláková, Mgr. Nataša Ďurišová, Bc. Kristián 
Vrábel, náčelník Mestskej polície v Hurbanove, Mgr. Iveta Fazekašová, Mgr. Martina 
Labaš. Nakoľko na čele komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej došlo k zmene, uznesením 
č. 426/2021-MZ zo dňa 27.05.2021, nová predsedníčka komisie – poslankyňa Anna 
Žigová navrhla zmenu členov pracovnej skupiny Komunitného plánu sociálnych služieb 
mesta Hurbanovo. Navrhuje odvolať z pracovnej skupiny Bc. Štefana Tomaščina, ktorý sa 
práci v tejto skupine vzdal a nahradiť ho predsedom komisie sociálnej, bytovej a 
zdravotnej – bez uvedenia mena. 
         
Uznesenie  č. 441/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
odvoláva  
člena pracovnej  skupiny  Komunitného  plánu  sociálnych  služieb  mesta  Hurbanovo  
Bc. Štefana Tomaščina, s účinnosťou od 24.06.2021,  
schvaľuje  
s účinnosťou od 25.06.2021 za člena pracovnej skupiny Komunitného plánu sociálnych 
služieb mesta Hurbanovo predsedu komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                           za                                10                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 10 
Návrh Memoranda o spolupráci a podpore kandidatúry mesta Nitra na titul 
Európske hlavné mesto kultúry 2026 medzi mestom Hurbanovo a mestom Nitra 
Materiál predkladal Mgr. Závodský, primátor mesta. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Predmetom Memoranda je vyjadrenie obojstrannej ochoty mesta Hurbanovo a 
záujmového združenia právnických osôb Nitra 2026 k vzájomnej spolupráci a podpore 
Nitry ako kandidáta na titul Európske hlavné mesto kultúry 2026. Mesto Nitra v máji 2020 
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(uznesenie č. 65/2020 – MZ) schválilo prípravu a predloženie prihlášky mesta Nitry v 
rámci Výzvy na predkladanie prihlášok do akcie Únie „Európske hlavné mesto kultúry“ 
(ďalej len EHMK) v Slovenskej republike na rok 2026 vyhlásenej Ministerstvom kultúry 
Slovenskej republiky.  
Vo februári 2021 postúpila Nitra do 2. kola akcie EHMK SR 2026 so svojou regionálnou 
kandidatúrou, ktorej dôležitým aspektom je spolupráca regionálnych samospráv, 
kultúrnych aktérov, vzdelávacích inštitúcií a celej verejnosti v Nitrianskom kraji. 
Predložený návrh Memoranda je výsledkom spoločných rokovaní primátora mesta Nitra 
Mareka Hattasa, primátora mesta Hurbanovo Mgr. Petra Závodského a zároveň združenia 
Nitra 2026 zastúpeného riaditeľom Mariánom Tesákom, ako aj s primátormi miest 
Nitrianskeho kraja. Úlohou združenia je skompletizovať prihlášku Nitry do 2. kola akcie 
EHMK SR 2026, zabezpečiť spoluprácu regionálnych aj medzinárodných partnerov a v 
prípade úspechu implementovať projekt EHMK v rokoch 2022 – 2026 (neskôr aj v období 
udržateľnosti). Víťaz akcie bude známy v decembri 2021. Memorandom o spolupráci 
účastníci deklarujú záujem a vôľu k spolupráci pri zabezpečení úloh vyplývajúcich z 
projektu EHMK, ktorého nositeľom je združenie Nitra 2026 a Mesto Nitra tak, aby boli 
úspešne zrealizované. V prípade víťazstva Nitry v akcii EHMK deklarujú obe strany vôľu 
ďalej spolupracovať prostredníctvom vopred dohodnutých krokov (vstup do združenia 
Nitra 2026, participácia na kultúrnom programe, spoločné marketingové aktivity a pod.). 
Memorandum nemá dopad na mestský rozpočet. V prípade schválenia vstupu do 
združenia Nitra 2026 je členský príspevok pre každého člena dobrovoľný (bližšie 
informácie sú uvedené v prílohe „Stanovy záujmového združenia právnických osôb Nitra 
2026).          
 
Uznesenie  č. 442/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
prerokovalo  
Návrh Memoranda o spolupráci a podpore kandidatúry mesta Nitra na titul Európske 
hlavné mesto kultúry 2026 medzi mestom Nitra a mestom Hurbanovo  
súhlasí  
s uzavretím Memoranda o spolupráci a podpore kandidatúry mesta Nitra na titul Európske 
hlavné mesto kultúry 2026 medzi mestom Nitra a mestom Hurbanovo podľa predloženého 
návrhu. 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                           za                                10                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
K bodu 11 – R ô z n e 
11.1 Žiadosť o prenájom pozemku Anna Krupová – U Aničky – II. kolo 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
        Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 433/2021-MZ zo dňa 
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27.05.2021 bol schválený zámer Mesta Hurbanovo prenajať časť z pozemku o výmere 50 
m2 , z parcely registra „C“ č. 1373/1 – ostatná plocha v k. ú. Hurbanovo, pre Annu 
Krupovú – U Aničky, so sídlom ul. Brezová 9, 947 01 Hurbanovo, IČO: 46754156, podľa 
§ 9a, ods. 9, písm. c) zákona o majetku obcí. Cena prenájmu 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 € (za 2 mesiace) a v rokoch 2022 – 2025 je cena nájmu 
vo výške 125,00 € (za 4 mesiace). Zámer mesta bol zverejnený zákonným spôsobom na 
úradnej tabuli a webovej stránke mesta. Schválenie prenájmu nehnuteľnosti si podľa § 9a, 
ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, vyžaduje súhlas 
trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 
         
Uznesenie  č. 443/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s prenájmom časti z pozemku, z parcely registra „C“ č. 1373/1 – ostatná plocha o výmere 
50 m2 v k. ú. Hurbanovo, pre Annu Krupovú – U Aničky, so sídlom Brezová 9, 947 01 
Hurbanovo, za cenu prenájmu vo výške 10,00 €/m2 ročne, t. j. v roku 2021 cena nájmu je 
83,33 € (za 2 mesiace) a v rokoch 2022 – 2025 za cenu nájmu vo výške 125,00 € (za 4 
mesiace), podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení. Ostatné podmienky prenájmu budú stanovené v nájomnej zmluve. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                           za                                10                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
11.2 Žiadosť o odpustenie nájmu – Rehabilitačné centrum TOMI s.r.o. 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
        Dňa 11.06.2021 bola doručená Mestu Hurbanovo žiadosť o odpustenia nájmu od 
spoločnosti Rehabilitačné centrum TOMI s.r.o., so sídlom 925 85 Neded č. 309, IČO: 
50528971, zastúpená konateľom Dr. Tomášom Molnárom. Pán Molnár sa stal víťazom 
obchodnej verejnej súťaže konanej dňa 08.12.2020. Predmetom obchodnej verejnej súťaže 
bol prenájom nebytových priestorov o rozlohe 115 m2 v budove Mestského zdravotného 
strediska v Hurbanove na adrese Komárňanská 106. Pán Molnár zaplatil zábezpeku vo 
výške 955,00 € dňa 08.12.2020. V prvom polroku 2021 boli vykonané opravy a úpravy 
vydražených priestorov podľa požiadaviek kompetentných úradov, preto s víťazom 
doposiaľ nebola podpísaná zmluva.  
Žiadateľ svojím listom zo dňa 11.06.2021 požiadal o odpustenie nájmu a zálohové platby 
za služby a to za obdobie, pokým získa povolenia a všetky zmluvy, ktoré súvisia s 
prevádzkovaním zdravotníckeho zariadenia – rehabilitačné centrum. Konkrétne sa jedná o 
povolenia RÚVZ a VÚC Nitra odbor zdravotníctva (povolenie a ordinačné hodiny), ďalej 
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (kódy poskytovateľa) a zdravotné 
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poisťovne Dôvera, Union a VšZP. Nástup do ordinácie bude nasledovať po získaní 
povolení a zmlúv súvisiacich s prevádzkovaním zdravotníckeho zariadenia, ktorý bude 
najneskôr do konca kalendárneho roka 2021.  
Z týchto dôvodov žiadateľ žiada o odpustenie nájmu a zálohových platieb vyplývajúcich z 
nájomnej zmluvy až do obdobia, pokým získa povolenia a zmluvy súvisiace s 
prevádzkovaním zdravotníckeho zariadenia. V prípade odsúhlasenia tohto návrhu na 
uznesenie, bude odpustenie nájmu a zálohových platieb zapracované do Zmluvy o nájme 
nebytových priestorov 
 

Otázky k uvedenému materiálu predložil pán poslanec Botoš. 
 

Uznesenie  č. 444/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s odpustením nájomného a zálohových platieb pre spoločnosť Rehabilitačné centrum 
TOMI s.r.o., so sídlom Neded 309, 925 85 Neded, IČO: 50528971, zastúpená konateľom 
Dr. Tomášom Molnárom do obdobia, pokým získa povolenia a všetky zmluvy, ktoré 
súvisia s prevádzkovaním zdravotníckeho zariadenia – rehabilitačné centrum, najneskôr 
však do konca kalendárneho roka 2021. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová, Doležaj, Ševčík, Schvarcz                za                                 9                                                                             
Melich, Mgr.Pupák, Mgr.Tužinčin, Žigová                                                                                                  
                                                                                                 proti              0                                   
Botoš                                                                                                 zdržal sa hlasovania   1 
 

11.3 Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže – pozemky ulice Komárňanská, 
Chotínska 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
        Mesto Hurbanovo na základe návrhu poslancov MZ oslovilo majiteľov dotknutých 
pozemkov, ktoré sa nachádzajú medzi ulicami Komárňanská a Chotínska, a ktoré sú pre 
mesto neprístupné, s otázkou, či majú záujem o odkúpenie týchto pozemkov.  
V stanovenej lehote si občania podali žiadosti o odkúpenie týchto pozemkov v k. ú. 
Hurbanovo, a to parcela registra „C“ č. 1206 – záhrada o výmere 471 m2 , parcela registra 
„C“ č. 1213 – záhrada o výmere 512 m2 , parcela registra „C“ č. 1220 – záhrada o výmere 
495 m2, parcela registra „C“ č. 1214 – ostatná plocha o výmere 495 m2. O odkúpenie 
vyššie uvedených pozemkov požiadali vlastníci priamo susediacich záhrad a zastavaných 
plôch, kde sa nachádzajú ich rodinné domy v ktorých bývajú, a súčasne o všetky pozemky 
prejavil záujem Mário Geleta a Erika Ivánová spoločne.  
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V diskusii Mgr. Pupák pre obyvateľov zhrnul celý priebeh prípadu a pýtal sa, či by 
nebolo vhodnejšie odpredaj pozemkov schváliť s osobitným zreteľom tým obyvateľom, 
ktorí pozemok využívajú a následne vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž. 
Ing. Dobi konštatoval, že vzhľadom k tomu, že v súčasnej dobe z troch pozemkov 
prejavili záujem o kúpu len dvaja obyvatelia, zo zákona nie je možnosť odpredaj schváliť 
s osobitným zreteľom, preto mesto navrhlo obchodnú verejnú súťaž. Poznamenal, že 
obyvatelia, ktorí obhospodarujú pozemok aj sami  môžu požiadať o kúpu.  
 
Uznesenie  č. 445/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s vyhlásením obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov v k. ú. Hurbanovo, a to 
parcela registra „C“ č. 1206 – záhrada o výmere 471 m2, parcela registra „C“ č. 1213 – 
záhrada o výmere 512 m2, parcela registra „C“ č. 1220 – záhrada o výmere 495 m2, 
parcela registra „C“ č. 1214 – ostatná plocha o výmere 495 m2. Výkričná cena vyššie 
uvedených pozemkov sa určuje podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta 
Hurbanovo vo výške 5,00 €/m2 (neprístupné pozemky). 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová, Ševčík, Schvarcz                          za                                 7                                                                             
Melich, Mgr.Tužinčin, Žigová                                                                                                  
Botoš, Doležaj                                                                                 proti              2                                   
Mgr.Pupák                                                                                           zdržal sa hlasovania   1 
 

11.4 Žiadosť o odkúpenie pozemku – Mária Godová 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
        Dňa 18.05.2021 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť Márie Godovej, bytom 
Podzáhradná 150, 947 01 Hurbanovo ohľadom odkúpenia pozemku. Jedná sa o 
neprístupný pozemok v k. ú. Hurbanovo, parcely registra „C“ č. 3068/2 – záhrada o 
výmere 91 m2 . Uvedený pozemok je evidovaný na LV č. 2376 a je vo vlastníctve Mesta 
Hurbanovo. Žiadaný pozemok je priľahlý a priamo susedí zo zadnej strany k pozemkom, 
ktoré sú vo vlastníctve žiadateľky, kde sa nachádza aj rodinný dom žiadateľky so 
súpisným číslom 1249. Žiadaný pozemok dlhé roky používa žiadateľka ako záhradu pre 
vlastné účely vo viere, že tento pozemok je v jej vlastníctve.  
Pri prevodoch parciel registra „E“ na register „C“ v roku 2020 bol podľa zákona tento 
pozemok zapísaný na list vlastníctva mesta Hurbanovo.  
Žiadateľka sa rozhodla že si predmetný pozemok odkúpi do svojho výlučného vlastníctva. 
Predmetný pozemok tvorí súčasť areálu rodinného domu s dvorom a záhradou, ktoré sú vo 
vlastníctve žiadateľky. Pozemok je neprístupný a pre Mesto Hurbanovo nevyužiteľný a 
nepotrebný. 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 
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hodných osobitného zreteľa, o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou 
väčšinou hlasov všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. Nakoľko žiadaný pozemok 
priamo susedí s pozemkami, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľky, tento pozemok používa 
žiadateľka ako svoju záhradu už dlhé roky a tento pozemok je súčasťou areálu rodinného 
domu súpisného čísla 1249 s dvorom a záhradou a pozemok je pre Mesto Hurbanovo 
nepotrebný a nevyužiteľný pre iné účely, nie je predpoklad, že by sa predal formou 
verejnej súťaže alebo dobrovoľnej dražby. 
 

Uznesenie  č. 446/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
k o n š t a t u j e,  
že odpredaj pozemku v k. ú. Hurbanovo, zadná časť ulice Podzáhradná, a to: parcela 
registra „C“ č. 3068/2 – záhrada o výmere 91 m2 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.  
o d ô v o d ň u j e  prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne:  
Žiadaný pozemok je priľahlý a priamo susedí zo zadnej strany k pozemkom, ktoré sú vo 
vlastníctve žiadateľky, kde sa nachádza aj rodinný dom žiadateľky so súpisným číslom 
1249. Žiadaný pozemok dlhé roky používa žiadateľka ako záhradu pre vlastné účely vo 
viere, že tento pozemok je v jej vlastníctve. Pri prevodoch parciel registra „E“ na register 
„C“ v roku 2020 bol podľa zákona tento pozemok zapísaný na list vlastníctva mesta 
Hurbanovo. Predmetný pozemok tvorí súčasť areálu rodinného domu s dvorom a 
záhradou, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľky. Pozemok je neprístupný a pre Mesto 
Hurbanovo nevyužiteľný a nepotrebný. Pozemok z hľadiska jeho dispozície nie je vhodný 
na samostatné využívanie.  
s c h v a ľ u j e  
zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo odpredať nehnuteľnosť v k. ú. Hurbanovo, a to: 
parcelu registra „C“ č. 3068/2 – záhrada o výmere 91 m2 vedeného na LV č. 2376 do 
výlučného vlastníctva Márie Godovej, bytom Podzáhradná 150, 947 01 Hurbanovo, 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 je celkom: 455,00 €. 
 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová, Doležaj, Ševčík, Schvarcz                za                                 9                                                                             
Melich, Mgr.Pupák, Mgr.Tužinčin, Žigová                                                                                                  
                                                                                                 proti              0                                   
Botoš                                                                                                 zdržal sa hlasovania   1 
 
11.5 Žiadosť o odkúpenie pozemku – Ing. Mária Práznovská 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
        Dňa 02.06.2021 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť Ing. Márie Práznovskej, 
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bytom Holanovo 3916, 947 01 Hurbanovo, ohľadom odpredaja pozemku vo vlastníctve 
Mesta Hurbanovo. Jedná sa o pozemok v k. ú. Hurbanovo, mestská časť Holanovo, 
parcela registra „C“ č. 3954 – orná pôda o výmere 3.114 m2 zapísaný na LV č. 2376. 
Žiadaný pozemok sa nachádza priamo za pozemkami, na ktorom je rodinný dom 
žiadateľky a taktiež za pozemkom – záhradou, ktorý je taktiež vo vlastníctve žiadateľky. 
Pozemok patrí podľa územného plánu do regulačného bloku C4 Obytné územia so 
zástavbou s rodinnými domami – vidiecke. Pozemok nie je prístupný z miestnej 
komunikácie, a nemá zabezpečenú možnosť napojenia na siete. Pozemok má v súčasnej 
dobe prenajatý Kamil Sihlovec – nájomná zmluva NEH 055/2019 platná do roku 2029. 
Súčasný nájomník súhlasí so zmenou nájomnej zmluvy s tým, že sa požadovaný pozemok 
vyjme z nájmu dodatkom k nájomnej zmluve. Nakoľko žiadaný pozemok susedí s 
pozemkom majiteľov Pupák František a Mária Pupáková, bytom Holanovo 1988, 947 01 
Hurbanovo, boli požiadaní o vyjadrenie či nemajú záujem o odkúpenie priľahlého 
pozemku za ich záhradou. Menovaní sa vyjadrili, že nemajú záujem o tento pozemok. 
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. V lokalite Holanovo podobné odpredaje už 
v minulosti realizované boli práve spôsobom hodným osobitného zreteľa. Nakoľko 
žiadaný pozemok hraničí s pozemkami, ktoré sú vo vlastníctve pani Práznovskej, a tento 
pozemok nie je pre Mesto Hurbanovo využiteľný pre iné účely, nie je predpoklad, že by sa 
predal formou verejnej súťaže alebo dobrovoľnej dražby. Na schválenie zámeru je 
potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných poslancov. 
 

Uznesenie  č. 447/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
k o n š t a t u j e,  
že odpredaj pozemku v k. ú. Hurbanovo, parcela registra „C“ č. 3954 – orná pôda o 
výmere 3.114 m 2 do výlučného vlastníctva pani Ing. Márie Práznovskej, Holanovo 3916, 
947 01 Hurbanovo za kúpnu cenu stanovenú v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s 
majetkom Mesta Hurbanovo, prílohy č. 3, vo výške 9,00 €/m2 , kúpna cena celkom 
28.026,00 € je prípad hodný osobitného zreteľa.  
o d ô v o d ň u j e prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne:  
Žiadaný pozemok hraničí s pozemkom, ktorí je vo vlastníctve pani Práznovskej, a tento 
pozemok nie je pre Mesto Hurbanovo potrebný a využiteľný pre iné účely, nie je 
predpoklad, že by sa predal formou verejnej súťaže alebo dobrovoľnej dražby.  
s c h v a ľ u j e  
zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo odpredať nehnuteľnosť v k. ú. Hurbanovo, 
pozemok, parcelu registra „C“ č. 3954 – orná pôda o výmere 3.114 m2 , zapísaný na LV č. 
2376 do výlučného vlastníctva Ing. Márie Práznovskej, bytom Holanovo 3916, 947 01 
Hurbanovo za kúpnu cenu stanovenú v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s 



 
Zápisnica z 28. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 

konaného dňa 24. 6. 2021 
- 17 - 

 
majetkom Mesta Hurbanovo, prílohy č. 3, vo výške 9,00 €/m2 , kúpna cena celkom 
28.026,00 € je prípad hodný osobitného zreteľa. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
PaedDr.,Mgr.Hajníková, Doležaj, Ševčík, Melich, Mgr.Pupák, Mgr.Tužinčin       za                                 6                                                                                                                                                                              
                                                                                                 proti              0                                   
Botoš, RNDr.Hamranová, Schvarcz, Žigová                                                     zdržal sa hlasovania   4 
 

11.6 Žiadosť o odkúpenie časti pozemku – RNDr. Miroslav Nemček 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
        Dňa 09.06.2021 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť od RNDr. Miroslava 
Nemčeka, bytom Novozámocká 174/139, 947 03 Hurbanovo – Bohatá, ohľadom 
odkúpenia časti pozemku v k. ú. Bohatá. Jedná sa o odkúpenie časti pozemku v rekreačnej 
oblasti Bágeroš, a to časť z parcely registra „C“ č. 3331 – záhrada o výmere 172,84 m2 
(podľa priloženého náčrtu), zapísaného na LV č. 2869. Dôvodová správa: Žiadateľ je 
vlastníkom susedného pozemku, parcely registra „C“ č. 3332 – záhrada o výmere 732 m2 , 
zapísaného na LV č. 2548. Čelná šírka parcely žiadateľa vzhľadom na nevýhodný tvar 
pozemku je len 10 m. V budúcnosti chce žiadateľ vybudovať na svojom pozemku 
rekreačnú chatu. Terajšia čelná šírka jeho pozemku mu to neumožňuje a je limitujúca pre 
jeho zámer. V prípade odkúpenia časti mestského pozemku by sa čelná šírka pozemku 
žiadateľa rozšírila na 13 m, pričom čelná šírka mestského pozemku by sa zúžila na 14,40 
m (obdĺžnikový tvar mestského pozemku by sa naďalej zachoval). V prípade schválenia 
zámeru odpredaja žiadanej časti mestského pozemku v k. ú. Bohatá, z parcely registra „C“ 
č. 3331 o výmere 172,84 m2 žiadateľ dá vypracovať geometrický plán na oddelenie časti 
pozemku na vlastné náklady. 
 

Uznesenie  č. 448/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í  
s odpredajom časti pozemku v k. ú. Bohatá, z parcely registra „C“ č. 3331 – záhrada o 
výmere 172,84 m 2 do výlučného vlastníctva žiadateľa RNDr. Miroslava Nemčeka, bytom 
Novozámocká 174/139, 947 03 Hurbanovo – Bohatá. V prípade súhlasu s odpredaním 
uvedenej časti pozemku, žiadateľ dá vyhotoviť geometrický plán na oddelenie parcely. 
Kúpna cena žiadanej časti pozemku sa určí na základe znaleckého posudku na určenie 
ceny nehnuteľnosti. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová, Doležaj, Ševčík,                          za                                 8                                                                             
Melich, Mgr.Pupák, Mgr.Tužinčin, Botoš                                                                                                 
Schvarcz                                                                                      proti              1                                   
Žigová                                                                                               zdržal sa hlasovania   1 
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11.7 Žiadosť o odkúpenie pozemku – Darina Szabóová 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
        Dňa 04.06.2021 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť Dariny Szabóovej, bytom 
Agátová 49, 947 01 Hurbanovo ohľadom odpredaja pozemku vo vlastníctve Mesta 
Hurbanovo. Jedná sa o neprístupný pozemok v k. ú. Hurbanovo, parcely registra „C“ č. 
299 – záhrada o výmere 1.262 m2 . Uvedený pozemok je evidovaný na LV č. 2376 a je vo 
vlastníctve Mesta Hurbanovo. Žiadaný pozemok je priľahlý a priamo susedí zo zadnej 
strany k pozemkom, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľky, kde sa nachádza aj rodinný dom 
žiadateľky so súpisným číslom 1488. Žiadaný pozemok niekoľko rokov používa 
žiadateľka ako záhradu pre vlastné účely na základe nájomnej zmluvy, ktorú má 
uzatvorenú s Mestom Hurbanovo, ktorá tento rok končí. Keďže tento pozemok je 
neprístupný a pre Mesto Hurbanovo nepotrebný a nevyužiteľný, žiadateľka ho nechce 
ďalej prenajímať, ale predmetný pozemok žiada odkúpiť do svojho výlučného vlastníctva. 
Predmetný pozemok tvorí súčasť areálu rodinného domu s dvorom a záhradou, ktoré sú vo 
vlastníctve žiadateľky. 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 žiadaný 
pozemok priamo susedí s pozemkami, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľky, tento pozemok 
používa žiadateľka ako svoju záhradu už dlhé roky a tento pozemok je súčasťou areálu 
rodinného domu súpisného čísla 1488 s dvorom a záhradou a tieto pozemky sú pre Mesto 
Hurbanovo nevyužiteľné a nepotrebné, a nie je predpoklad, že by sa predali formou 
verejnej súťaže alebo dobrovoľnej dražby. Predkladáme pred mestské zastupiteľstvo 
nasledovný návrh na uznesenie. Na schválenie uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina 
hlasov prítomných poslancov.   
 

Uznesenie  č. 449/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
k o n š t a t u j e,  
že odpredaj pozemku v k. ú. Hurbanovo, parcela registra „C“ č. 299 – záhrada o výmere 
1.262 m2 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.  
o d ô v o d ň u j e  prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne:  
Žiadaný pozemok je priľahlý a priamo susedí zo zadnej strany k pozemkom, ktoré sú vo 
vlastníctve žiadateľky, kde sa nachádza aj rodinný dom žiadateľky so súpisným číslom 
1488. Žiadaný pozemok niekoľko rokov používa žiadateľka ako záhradu pre vlastné účely 
na základe nájomnej zmluvy, ktorú má uzatvorenú s Mestom Hurbanovo, ktorá tento rok 
končí. Keďže tento pozemok je neprístupný a pre Mesto Hurbanovo nepotrebný a 
nevyužiteľný, žiadateľka ho nechce ďalej prenajímať, ale predmetný pozemok žiada 
odkúpiť do svojho výlučného vlastníctva. Predmetný pozemok tvorí súčasť areálu 
rodinného domu s dvorom a záhradou, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľky. Tento pozemok 
je pre Mesto Hurbanovo nevyužiteľný pre iné účely. Pozemok z hľadiska dispozície nie je 
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vhodný na samostatné využívanie.  
s c h v a ľ u j e  
zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo odpredať nehnuteľnosť v k. ú. Hurbanovo, a to: 
parcelu registra „C“ č. 299 – záhrada o výmere 1.262 m2 vedeného na LV č. 2376 do 
výlučného vlastníctva Dariny Szabóovej, bytom Agátová 49, 947 01 Hurbanovo, 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 je celkom: 6.310,00 €. 
 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                           za                                10                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 

11.8  Zapožičanie jednej nádrže v čističke odpadových vôd pre Heineken Slovensko,   
        a. s. Hurbanovo 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
        Dňa 15.06.2021 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť od spoločnosti Heineken 
Slovensko, a.s., so sídlom Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo, IČO: 36 528 391, 
zastúpená vedúcim technického úseku pánom Petrom Nagyom ohľadom prenájmu objektu 
vo vlastníctve Mesta Hurbanovo. Jedná sa o prenájom havarijnej nádrže o výmere 363 m2 
, ktorá sa nachádza na parcele registra „C“ č. 2190/7 – zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. 
Hurbanovo. Nádrž sa nachádza v areáli Mestskej čistiarne odpadových vôd. Vlastníkom 
areálu je Mesto Hurbanovo. Uvedenú žiadosť podala spoločnosť Heineken Slovensko, a.s. 
z podnetu, že v zmysle rozhodnutia vydaného Inšpekciou životného prostredia Bratislava 
nemá povolené odľahčenie dažďovej/odpadovej vody cez prepad do Hurbanovského 
kanálu Ibolyás. Preto vhodným a jediným riešením je presunúť odľahčenú vodu do nádrže 
s dostatočnou kapacitou. Prenajatá nádrž by bola určená na dočasné odľahčenie zberu 
dažďových vôd počas prietrže mračien, v prípade, keď prečerpávacia stanica umiestnená v 
areáli ČOV (ktorej vlastníkom je Heineken Slovensko, a.s.) nebude zvládať prečerpávať 
vzniknuté množstvo dažďovej vody na vlastnú čistiareň odpadových vôd. To znamená, že 
havarijná nádrž bude používaná príležitostne, iba v prípade potreby a núdze. Proces 
odľahčenia dažďových vôd je opísaný v žiadosti od spoločnosti Heineken Slovensko, a.s., 
ako aj v situačnom nákrese, ktorý tvorí prílohu k tomuto materiálu. Navrhovaná doba 
prenájmu havarijnej nádrže je 10 rokov, t. j. od 01.07.2021 do 30.06.2031. Cena nájmu sa 
určí vo výške symbolického nájomného 1,00 € mesačne počas celej doby nájmu. 
Schválenie prenájmu nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení si vyžaduje súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov 
mestského zastupiteľstva. 
 
Uznesenie  č. 450/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s prenájmom havarijnej nádrže o výmere 363 m2, ktorá sa nachádza na parcele registra 
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„C“ č. 2190/7 – zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Hurbanovo pre spoločnosť Heineken 
Slovensko, a.s., so sídlom Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo, IČO: 36 528 391, 
zastúpená vedúcim technického úseku pánom Petrom Nagyom, za cenu prenájmu vo 
výške 1,00 € mesačne na obdobie 10 rokov, t.j. od 01.07.2021 do 30.06.2031, podľa § 9a, 
ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Ostatné podmienky 
prenájmu budú ustanovené v nájomnej zmluve. 
 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová, Ševčík, Schvarcz,                        za                                 8                                                                             
Melich, Mgr.Pupák, Botoš, Žigová                                                                                                 
Mgr.Tužinčin                                                                                 proti              1                                   
Doležaj                                                                                              zdržal sa hlasovania   1 
 

K bodu 12 – D i s k u s i a 
        V úvode diskusie Mgr. Závodský, primátor mesta pozval poslancov MZ aj 
obyvateľov mesta na Slávnostnú akadémiu, ktorá sa uskutoční dňa 25. júna 2021 v Dome 
kultúry, kde bude udelená Cena primátora mesta a ocenení budú darcovia krvi. 
Mgr. Pupák informoval obyvateľov mesta o dianí v Mestskom športovom klube 
Hurbanovo. Od mesiaca máj tréneri vykonávajú pravidelnú záujmovú činnosť s deťmi 
a mládežou v oblasti telesnej výchovy a športu so zameraním na futbalový záujmový 
útvar. Pán poslanec sa obrátil na obyvateľov, ktorí disponujú foto alebo video materiálom, 
týkajúci sa histórie hurbanovského futbalu, aby kontaktovali pána Karola Vasa.  
Poslanec Ševčík vyjadril spokojnosť v mene obyvateľov mestskej časti Zelený Háj 
a Pavlov Dvor ohľadne uskutočnenia opravy a rekonštrukcie verejného osvetlenia. Ďalej 
sa informoval o štádiu podaných výziev o finančný príspevok. 
Poslanec Doležaj prosil o nápravu povinného zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr  
spol. MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o. 
Ing. Cserge, hlavný kontrolór mesta uviedol, že v pláne kontrolnej činnosti v I. polroku 
2022 je zaradená kontrola spol. MsVaK Hurbanovo.  
 

K bodu 13 – 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           
28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove.   
 
                                                                                                     Mgr. Peter  Z á v o d s k ý 

                                                                                                 primátor mesta 
 
 
 
Overovatelia:    Eduard Ševčík                                                                                                 
                                  
                           Jozef Doležaj                                                                                                        


