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Z á p i s n i c a 

 
z  29.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,  

ktoré sa konalo dňa 24. 8. 2021 
 

Rokovanie  29.  zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v  Hurbanove otvoril      
Mgr. Peter Závodský, primátor  mesta za účasti 6 poslancov (prezenčná listina je 
prílohou tejto zápisnice).  

 
Neprítomní – ospravedlnení: Mgr. Ľuboš Tužinčin, František Schvarcz, Marián Botoš,   
                                                Ctibor Melich a Jozef Doležaj. 
 
Ďalší prítomní: RNDr. Mária Hamranová, zástupkyňa primátora mesta 

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

 
Primátor mesta Mgr. Peter Závodský predložil návrh programu rokovania.  
1. Otvorenie, schválenie pracovných komisií a zapisovateľky 
2. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na upgrade RTG pracoviska polikliniky v  
    Hurbanove 
3. Návrh VI. zmeny rozpočtu Mesta Hurbanovo na rok 2021  
4. Záver   
 
Program rokovania 29. zasadnutia mestského zastupiteľstva  konaného dňa 24. 8. 2021 
bol poslancami mestského zastupiteľstva jednohlasne schválený. 
 
Mgr. Peter Závodský, primátor mesta predložil návrh na zloženie  pracovných  komisií 
a určil zapisovateľku a overovateľov zápisnice nasledovne: 
Návrhová komisia:  
Bc. Štefan Tomaščin, Anna Žigová 
Do návrhovej komisie boli hlasovaním – „za“ – 6, „proti“ – 0, „zdržal sa“ – 0,  zvolení 
navrhnutí členovia. 
Mandátová komisia:  
RNDr. Mária Hamranová, PaedDr., Mgr. Angelika Hajníková  
Do mandátovej komisie boli hlasovaním – „za“ – 6, „proti“ – 0, „zdržal sa“ – 0, zvolení 
navrhnutí členovia. 
 

Zapisovateľka:                                     Silvia Fejesová 
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Overovatelia:       Eduard Ševčík                                                                                                     
                                                                         Anna Žigová                                                                                                         
 

 
K bodu 2 
Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na upgrade RTG pracoviska polikliniky 
v Hurbanove 
Materiál predkladala Ing. Kardhordó, vedúca ekonomického oddelenia MsÚ. Písomná 
správa tvorí prílohu zápisnice. 
        Dňa 16. 8. 2021 bola doručená Mestu Hurbanovo žiadosť o poskytnutie finančného 
príspevku na upgrade RTG pracoviska polikliniky Hurbanovo od spoločnosti BOMEDIK, 
s.r.o. so sídlom Krivá 4, 945 01 Komárno, IČO 36695203, zastúpená konateľom firmy 
MUDr. László Both. V žiadosti MUDr. Both uvádzal, že momentálne je prístroj 
nefunkčný a jeho oprava nerentabilná.  
Zabezpečiť funkčnosť RTG prístroja je možné upgradom existujúceho systému na 
modernejšiu technológiu, ktorej výhodou je okrem iného aj zníženie radiačnej záťaže 
pacientov. Modernizácia prístroja podľa cenovej ponuky od spoločnosti Medixray, s.r.o. 
by bola v hodnote 18 000 EUR s DPH. Žiadateľ navrhol, že financovanie modernizácie 
zabezpečí sám, prostredníctvom úveru, pričom od mesta žiadal odpustenie nájomného na 
obdobie, za ktoré by sumárna hodnota odpusteného nájomného zodpovedala celkovej 
výške úveru spolu s úrokom a poplatkami (21 262 EUR). Mesto považuje žiadateľov 
návrh na financovanie za nevýhodný, nakoľko sa cena modernizácie prístroja navýši o 
úroky a poplatky za poskytnutie úveru v celkovej výške 3 262 EUR. Preto sa navrhol 
zabezpečenie modernizácie RTG prístroja v sume 18 000 EUR z vlastných zdrojov mesta, 
konkrétne z navýšenia príjmov z podielových daní. Modernizácia RTG prístroja sa 
následne zohľadní aj vo výške nájomného za samotný prístroj o čom bol žiadateľ 
informovaný a s uvedeným návrhom súhlasil. Vyššie uvedený upgrade RTG pracoviska by 
mal byť realizovaný v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. §81 písm. e) formou priameho 
zadania zákazky firme Medixray s.r.o, vzhľadom na nasledovné skutočnosti: Upgrade 
RTG musí byť realizovaný oprávnenou spoločnosťou, čo je v tomto prípade dodávateľská 
firma Medixray s.r.o. Keďže sa jedná o zariadenie pracujúce s vysokým napätím (až 120 
kV), musí byť realizátor vyškolený na konkrétny typ vysokonapäťového generátora a 
rovnako aj samotného RTG zariadenia. Upgrade zariadenia si vyžaduje zásah do 
výkonovej časti RTG prístroja, čo môže legálne urobiť len oprávnený subjekt, resp. 
dodávateľ. V prípade zásahu do zariadenia neoprávnenou spoločnosťou by bol dodávateľ 
RTG nútený ukončiť servisnú spoluprácu.  
V žiadosti sú uvedené dva varianty na stanovenie obdobia odpustenia nájomného, pričom 
k 2. variantu nebolo vyhotovené uznesenie, nakoľko úverové zaťaženie je na 48 mesiacov, 
a odpustenie nájmov je na 2 roky a 2 mesiace. To znamená, že mesto Hurbanovo by týmto 
poskytlo žiadateľovi nepriamu dotáciu, nakoľko by žiadateľa zvýhodnilo. Mestský úrad 
navrhuje prijatie uznesenia č.2. 
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V následnej diskusii Bc. Tomaščin uviedol, že v minulosti bol proti tomu, aby mesto 
financovalo zakúpenie RTG prístroja. Konštatoval, že odsúhlasí obstaranie upgradu RTG 
prístroja, nakoľko vynaložené finančné prostriedky sa vrátia mestu a pacientom uľahčí 
život. 
Poslankyňa Žigová poďakovala prítomným poslancom za účasť na rokovaní MZ a dodala, 
že Komisia sociálna, bytová a zdravotná pri MZ v Hurbanove zasadala a doporučila 
schváliť návrh na uznesenie. 
RNDr. Hamranová konštatovala, že Žiadosť o nefunkčnosti RTG prístroja bola doručená 
mestu dňa 16. 8. 2021. MUDr. Both bol dňa 17. 8. 2021 pozvaný na pracovné stretnutie 
ohľadom riešenia vzniknutej situácie. Mesto navrhlo zabezpečenie finančného príspevku 
z vlastných zdrojov ako aj navýšenie mesačného nájomného za RTG prístroj pre firmu 
Bomedik, s.r.o. Komárno. MUDr. Both s návrhom mesta súhlasil. 
Podľa poslanca Ševčíka uvedený problém by mesto malo riešiť urgentne. 
Mgr. Závodský, primátor mesta poznamenal, že Mesto touto skutočnosťou nebolo 
upovedomené. V zmysle Zmluvy o prenájme prístroja komplexný servis RTG zariadenia 
zabezpečuje firma Bomedik, s.r.o. Komárno. Dňa 4. 8. 2021 prišiel MUDr. Both na úrad 
s tým, že nefunkčnosť prístroja sa servisom nedá odstrániť. Konečná dohoda medzi 
mestom a MUDr. Bothom bola taká, že financovanie modernizácie prístroja zabezpečí pán 
doktor prostredníctvom úveru a následne mesto odpustí nájomné. Mesto netušilo, že dňa 
16. 8. 2021 MUDr. Both doručí mestu žiadosť v inom zmysle ako bola pôvodná dohoda.  
Mgr. Pupák sa informoval o verejnom obstarávaní a o navýšení nájomného spol. 
Bomedik, s.r.o. Komárno. 
 
Návrh na uznesenie č. 1:  
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
súhlasí  
s odpustením nájomného v zmysle žiadosti žiadateľa, a to vo výške 21.262 € po 
preukázaní vynaloženia finančných prostriedkov žiadateľom do upgradu RTG prístroja, 
ktorý si žiadateľ prenajíma od mesta Hurbanovo. Po uplynutí doby odpustenia nájomného 
sa toto vracia na pôvodnú hodnotu. Nájomné sa odpustí na obdobie 5 rokov a 11 
mesiacov, a to mesačne vo výške 300 €, čo predstavuje nájomné za RTG prístroj. 
 
Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:                                      za                                 0                                                                            
PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová, Mgr.Pupák, Ševčík, Bc.Tomaščin,       proti              6                                   
Žigová                                                                                                        
                                                                                                 zdržal sa hlasovania   0 
Tento návrh na uznesenie poslancami MsZ nebol prijatý. 
 
 
Návrh na uznesenie č. 2: 
Uznesenie  č. 451/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
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schvaľuje  
obstaranie upgradu RTG prístroja v celkovej výške 18 000 EUR z vlastných zdrojov 
mesta.  
 
Z prítomných 6 poslancov hlasovalo: 
PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová, Mgr.Pupák, Ševčík, Bc.Tomaščin,       za                                 6                                                                             
Žigová                                                                                                  
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 3 
Návrh VI. zmeny rozpočtu Mesta Hurbanovo na rok 2021 
Materiál predkladala Ing. Kardhordó, vedúca ekonomického oddelenia MsÚ. Písomná 
správa tvorí prílohu zápisnice. 

        Predložený návrh VI. zmeny rozpočtu na rok 2021 je zameraný na zabezpečenie 
financovania upgradu RTG prístroja v priestoroch polikliniky v Hurbanove. 
 
Uznesenie  č. 452/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
VI. zmenu rozpočtu mesta na rok 2021 podľa predloženého návrhu. Celková výška 
rozpočtovaných príjmov aj výdavkov po zapracovaní všetkých úprav je: 8 843 281 €.  
 
Z prítomných 6 poslancov hlasovalo: 
PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová, Mgr.Pupák, Ševčík, Bc.Tomaščin,       za                                 6                                                                             
Žigová                                                                                                  
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 4 – 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           
29. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove.   
 
 
 
 
 
                                                                                                     Mgr. Peter  Z á v o d s k ý 

                                                                                                 primátor mesta 
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Overovatelia:    Eduard Ševčík                                                                                                 
                                  
                           Anna Žigová                                                                                                        


