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Z á p i s n i c a 

 
z  30.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,  

ktoré sa konalo dňa 23. 9. 2021 
 

Rokovanie  30.  zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v  Hurbanove otvoril      
Mgr. Peter Závodský, primátor  mesta za účasti 11 poslancov (prezenčná listina je 
prílohou tejto zápisnice).  

 
Ďalší prítomní: RNDr. Mária Hamranová, zástupkyňa primátora mesta 

Ing. Koloman Cserge, hlavný kontrolór mesta 
Ing. Martina Kardhordó, vedúca ekonomického odd. MsÚ 
Ing. Róbert Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ 
JUDr. Miroslav Rusňák, vedúci odd. služieb a odpadového hosp. 
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. Protest prokurátora k VZN č. 129 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu      
      mesta Hurbanovo 
  5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta o podmienkach poskytovania dotácií   
      z rozpočtu mesta Hurbanovo 
  6. Plnenie rozpočtu mesta Hurbanovo za I. polrok 2021 a organizácií v jeho    
      zriaďovateľskej pôsobnosti 
  7. Súhlas s realizáciou výmeny otvorových konštrukcií v rámci rekonštrukcie Kultúrneho   
      domu Hurbanovo z rezervného fondu mesta 
  8. Návrh na prerozdelenie rezervného fondu mesta 
  9. Poslanecký návrh – zrušenie časti uznesenia č. 386/2021 - MZ 
10. Návrh VII. zmeny rozpočtu mesta na rok 2021 a organizácií v jeho zriaďovateľskej   
      pôsobnosti 
11. Správa k pohľadávkam k 30. 06. 2021 
12. Návrh na odsúhlasenie zloženia inventarizačných komisií 
13. Návrh členov do rady školy – MŠ Nový diel a ZŠ s MŠ ÁF s VJM 
14. Vzdanie sa členstva v Komisii výstavby, územného plánovania a regionálneho rozvoja   
      pri MZ v Hurbanove 
15. Súhlas na dokončenie realizácie nadstavby ZŠ s MŠ Á. Fesztyho s VJM v Hurbanove 
16. Správa o výsledku kontroly hlavného kontrolóra mesta č. HK/3/2021 
17. Správa o výsledku kontroly hlavného kontrolóra mesta č. HK/4/2021 
18. Rôzne 



 
Zápisnica z 30. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 

konaného dňa 23. 9. 2021 
- 2 - 

 
  18.1 Doplnenie uznesenia č. 308/2020 - MZ 
  18.2 Doplnenie uznesenia č. 410/2021 - MZ 
  18.3 Doplnenie uznesenia č. 429/2021 - MZ 
  18.4 Súhlas s odpredajom pozemku – Mária Godová – II. kolo 
  18.5 Súhlas s odpredajom pozemku – Darina Szabóová – II. kolo 
  18.6 Súhlas s odpredajom pozemku – Ing. Mária Práznovská – II. kolo 
  18.7 Súhlas s prenájmom objektu pre Heineken Slovensko, a.s. – II. kolo 
  18.8 Súhlas s odpredajom pozemku – RNDr. Miroslav Nemček  
  18.9 Súhlas s odpredajom pozemku pre manželov Svetlošákových 
  18.10 Súhlas s odpredajom pozemku pre manželov Kobyľákových 
  18.11 Súhlas s odpredajom pozemku pre MUDr. Marianu Bóznerovú 
  18.12 Súhlas s prenájmom pozemku pre RMB Com, s.r.o. 
  18.13 Súhlas s vecným bremenom pre SPP, a.s. 
  18.14 Žiadosť o udelenie súhlasu s vyhlásením obchodnej verejnej súťaže na poľno -   
            hospodársku pôdu 
  18.15 Žiadosť o udelenie súhlasu s vyhlásením obchodnej verejnej súťaže na chráničku   
            optiky 
19. Diskusia 
20. Záver 
 
Mgr. Závodský, primátor mesta z dôvodu urýchlenia priebehu zasadnutia MZ navrhol 
hlasovanie dvihnutím ruky, s čím poslanci jednohlasne súhlasili. 
 
Program rokovania 30. zasadnutia mestského zastupiteľstva  konaného dňa 23. 9. 2021 
bol poslancami mestského zastupiteľstva jednohlasne schválený. 
 
Mgr. Peter Závodský, primátor mesta predložil návrh na zloženie  pracovných  komisií 
a určil zapisovateľku a overovateľov zápisnice nasledovne: 
Návrhová komisia:  
Bc. Štefan Tomaščin, Mgr. Štefan Pupák, Marián Botoš 
Do návrhovej komisie boli hlasovaním – „za“ – 8, „proti“ – 0, „zdržal sa“ – 3 (dotknutí),  
zvolení navrhnutí členovia. 
Mandátová komisia:  
Jozef Doležaj, RNDr. Mária Hamranová, Anna Žigová  
Do mandátovej komisie boli hlasovaním – „za“ – 7, „proti“ – 0, „zdržal sa“ – 4 (dotknutí a 
Botoš)  zvolení navrhnutí členovia. 
 

Zapisovateľka:                                     Silvia Fejesová 
 

Overovatelia:       Mgr. Ľuboš  Tužinčin 
                                                                         František  Schvarcz                                                                                                       
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K bodu 2 – I n t e r p e l á c i a 
        V rámci interpelácie Mgr. Pupák predložil viac dotazov.  
- Pripomenul priebeh opravy miestnych komunikácií v centre mesta a pýtal sa, kedy bude 
na rade obnova povrchu miestnej komunikácie v lokalite Nová Trstená. 
- Pýtal sa RNDr. Hamranovej, zástupkyne primátora mesta  a predsedu Komisie kultúry 
a historických pamiatok pri MZ v Hurbanove o spokojnosti s úrovňou kultúrnych podujatí 
tohto leta v meste. 
- Ďalej sa pýtal pána primátora o výsledku verejného obstarávania na výber spoločnosti na 
odvoz a spracovanie komunálneho odpadu na území mesta. 
- Informoval sa o štádiu realizácii projektu ľadovej plochy a polikliniky. 
- Dotazoval JUDr. Rusňáka, vedúceho oddelenia služieb a odpadového hospodárstva, 
z akého dôvodu nebol pokosený bohatský park počas letných mesiacov. 
- Pýtal sa pána Provazníka, náčelníka MsP na aktuálny počet zamestnancov mestskej 
polície a o počte rozdaných pokút vodičom kamiónov pri nedodržaní pravidla parkovania 
na prechode pre chodcov. Zároveň sa pýtal pána primátora o možnosti rokovania so 
spoločnosťou Heineken Slovensko a. s. o spomínanej téme. 
- Informoval sa o plánovanom počte výrubu drevín v najbližšom období a koľko 
aktuálnych žiadostí eviduje mesto od fyzických osôb ohľadom výrubu. V nadväznosti nato 
sa pýtal, kto vykonával dendrologický posudok na výrub dvoch javorov na ul. 
Komárňanskej, nakoľko zo strany obyvateľov bolo hlásené, že jeden kmeň vyzeral celkom 
zdravo.  
- Ďalej sa informoval, prečo bolo vysádzanie stromov realizované v najväčších horúčavách 
počas leta a na zodpovednú osobu za ich polievanie a starostlivosť. 
- O dopade riešenia podnetu neodtekajúcej dažďovej vody križovatky ulíc Železničná – 
Nová.  
- Poďakoval pánovi primátorovi za odvoz pozbieraného odpadu zo Svätopeterskej cesty, 
resp. Sesílešskeho mosta. 
- Dotazoval JUDr. Rusňáka, vedúceho oddelenia služieb a odpadového hospodárstva 
na pripravené kroky v budúcom roku v oblasti predchádzania zakladania čiernych skládok, 
resp. monitoring obyvateľov, ktorí sa nezbavujú svojho odpadu štandardne. 
- Požiadal Ing. Kardhordó, vedúcu ekonomického oddelenia o pripravenie súhrnu predaja 
a prenajatia pozemkov a nehnuteľností na niektoré z budúcich zasadnutí. 
- Ďalej sa pýtal pána primátora, či už mesto má vybratého vedúceho oddelenia 
regionálneho rozvoja a prosil vymenovať nových zamestnancov mestského úradu. 
Mgr. Závodský, primátor mesta na dotazy odpovedal nasledovne: 
- Realizácia opravy povrchu miestnej komunikácie v Novej Trstenej sa presunie na budúci 
rok nakoľko v súčasnosti prebieha stavebné konanie. 
- Verejné obstarávanie na výber poskytovateľa služby Odvoz a zneškodnenie 
komunálneho odpadu z domácnosti bolo vykonané a zverejnené v európskom vestníku 
vzhľadom na vysokú finančnú čiastku. Nakoniec od troch záujemcov bola podaná súťažná 
ponuka. Likvidácia odpadov sa pohybuje na reálnych cenách. Služba bude poskytovaná od 
1. 1. 2022. Po prepočítaní vychádzala úspora vo výške cca 30 000 € s tým, že 
poskytovateľ zabezpečí zber aj likvidáciu separovaného odpadu.  
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Poskytovateľ zabezpečuje osadenie a zaktivovanie čipov zberných nádob. Mestu budú 
poskytnuté analytické údaje a dáta o množstve vyvážania odpadu. Momentálne prebiehajú 
rokovania s poskytovateľom služby o nastavení technických záležitostí zberu.  
- K realizácii projektu ľadovej plochy pán primátor uviedol, že verejné obstarávanie je v 
štádiu vyhodnocovania, mestu bolo doručené rozhodnutie z Fondu na podporu športu 
o poskytnutí finančného príspevku vo výške 220 599,81 €, následne bol podpísaný aj 
návrh zmluvy. Po ukončení verejného obstarávania bude predložený materiál na rokovanie 
MZ ohľadom spolufinancovania projektu. Dňa 24. 9. 2021 je plánované stretnutie s 
členom Slovenského zväzu ľadového hokeja v Nitre.  
- K realizácii projektu CIZS – Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti konštatoval, 
že Zmluva o poskytnutí NFP – Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného 
čerpadla v rámci vodozádržnych opatrení v meste Hurbanovo je schválená. Po doplnení 
žiadaných dokumentácií bude mestu doručené vyhodnotenie z Ministerstva zdravotníctva 
SR. 
- K regulácii dopravy pred spol. Heineken Slovensko a.s. pán primátor uviedol, že 
opakovane sa uskutočnilo jednanie so spoločnosťou. Komunikovalo sa so štátnou políciou, 
riaditeľom obvodného oddelenia PZ. Mestská polícia nemá oprávnenie pokutovať za 
porušenie pravidiel cestnej premávky, pokiaľ neporušia miestne dopravné značenie. Každý 
vodič kamióna obdrží časový limit o príchode do objektu. V súčasnosti prebieha stavebné 
konanie o schválení vjazdu kamiónov zo Železničnej ulice. 
- Pán primátor k výrubu drevín poznamenal, že výrub vychádza zo stavu stromov. Pri 
budovaní CIZS – ky je predpoklad, že dôjde k výrubu drevín. Uskutočnilo sa rokovanie 
s odborníkmi Štátnej ochrany prírody SR. Analýza stromov bola vypracovaná, čaká sa na 
vyjadrenie.  
Čo sa týka dvoch javorov, na odporúčanie boli vyrezané, boli nebezpečné z hľadiska 
bezpečnosti. Postupná náhradná výsadba je naplánovaná na budúci rok. 
- Vysádzanie nových stromov bolo realizované z projektu spol. Heineken, a.s., 
starostlivosť a polievanie sa uskutočnilo pravidelne. K vyschnutiu stromov nedošlo kvôli 
zanedbaniu povinnosti zamestnanca mesta. 
-  Neodtekajúca dažďová voda križovatky ulíc Železničná – Nová sa riešilo s Ing. 
Bahorecom, konateľom spol. MsVaK mesta Hurbanovo za prítomnosti zástupcu 
Regionálnej správy a údržby ciest. Dohodlo sa, že na vlastné náklady budú spravené 
terénne úpravy, aby voda odtekala do jarku. Je možnosť riešenia dažďovou vpusťou.  
Na ďalší dotaz pán primátor uviedol, že nový vedúci oddelenia regionálneho rozvoja 
zatiaľ nie je, poverená je pracovníčka oddelenia, ktorá sa zo zdravotných dôvodov 
nevedela zúčastniť dnešného zasadnutia MZ.  
Nový zamestnanec oddelenia regionálneho rozvoja je Ing. Hegyi, ako samostatný odborný 
zamestnanec,  zaoberá sa  realizáciou stavebných prác na území mesta. K navýšeniu počtu 
zamestnancov momentálne nedošlo. 
RNDr. Hamranová ku kultúrnym podujatiam uviedla, že kultúrny život v meste bol 
prispôsobený k opatreniam vydaným Úradom verejného zdravotníctva SR. V meste každý 
víkend boli organizované podujatia rôzneho druhu, spokojnosť zo strany obyvateľov nikdy 
nebude dostatočná. Počet návštevníkov bolo menej ako predošlé roky.  
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Mgr. Závodský, primátor mesta doplnil, že v rámci hurbanovského kultúrneho dňa sa 
zorganizovalo jednodňové podujatie pre deti, ostatné bolo ťažko dopredu plánovať kvôli 
opatreniam COVID-19.  
Pán Melich, predseda Komisie kultúry a historických pamiatok pri MZ v Hurbanove sa 
v krátkosti vyjadril, že občania mesta sú dosť zodpovední v  dobe, ktorá aj naďalej 
pretrváva. Leto bolo úplne iné v celej Európe ako aj vo svete. Všetko čo sa udialo v našej 
krajine vyvolávalo strach, smútok ale hlavne opatrnosť. Po ukľudnení situácie mesto 
dopraje obyvateľom kultúrne vyžitie. Neminuté finančné prostriedky na podujatia budú 
využité na revitalizáciu kultúrneho domu. 
JUDr. Rusňák k nekoseniu bohatského parku pri CVČ uviedol, že situácia vyplynula 
z vegetačného obdobia, nakoľko v máji po odovzdaní obnoveného parku boli informovaní 
bývalým vedúcim oddelenia regionálneho rozvoja a referentom životného prostredia, že 
park je zaradený do III. stupňa ochrany, čo znamená určitý režim ochrany rastlín 
a živočíchov a nie je možné kedykoľvek vykonávať zásahy. Kosenie v meste prebehlo 
podľa požiadaviek, dohodnuté bolo, že referent ŽP mesta v prípade potreby požiada 
o pokosenie parku. Zrejme počas dovolenkového obdobia komunikácia nebola dostatočná 
a kvôli tomu došlo k prerasteniu rastlín. Do budúcna bude vykonané pravidelné 
monitorovanie kosenia trávnatej plochy. 
- K opatreniam v oblasti predchádzania zakladania čiernych skládok v roku 2022 JUDr. 
Rusňák dodal, že oddelenie úseku služieb a odpadového hospodárstva nemá kompetencie 
čo sa týka prevencie a predchádzania čiernych skládok, len pri ich odstránení. Plánuje sa 
oplotenie pozemku mesta na spojnici ciest Úzka – Šáradská, nakoľko opakovane 
dochádzalo k nakopeniu komunálneho odpadu. Plánovaná je osvetová kampaň, ktorá bude 
slúžiť, aby sa obyvatelia zapájali do separovania jednotlivých zložiek komunálneho 
odpadu.  
Pán Provazník, náčelník mestskej polície k organizačnému poriadku MsP konštatoval, že 
momentálny stav príslušníkov MsP je 6 + 1. V schválenom organizačnom poriadku je 
uvedený 7 + 1. Od 1. 10. 2021 sa stav napĺňa o jednu osobu.  
- K problematike parkovania pri spol. Heineken Slov. a.s. uviedol, že viackrát sa 
uskutočnilo riadenie premávky. Riešilo sa dohovorom s pracovníkmi, ktorí majú na 
starosti vpúšťanie kamiónov do objektu, ako aj vodičmi cez dispečing. Boli upozornení na 
bezpečnosť cestnej premávky a vo viacerých prípadoch sa pristupovalo k pokutovaniu. Po 
spolupráci s OO PZ Hurbanovo sa situácia rapídne zlepšila pred spol. Heineken Slovensko 
ako aj v priľahlých častiach ulíc. 
V rámci interpelácie Bc. Tomaščin tlmočil sťažnosť seniorov ohľadne obťažovania 
neslušným správaním maloletými rómskymi deťmi. Pripomenul vyhadzovanie šatstva 
z kontajneru na šatstvo umiestneného vo dvore polikliniky. Prosil zamestnancov miestnej 
občianskej poriadkovej služby o častejšie kontrolovanie ulíc.   
Pán Provazník, náčelník mestskej polície k tejto problematike dodal, že prebieha 
monitorovanie problematickej oblasti. Situácia je riešená pomocou terénnych sociálnych 
pracovníčok ako aj MOPS s kontrolovaním povinnej školskej dochádzky maloletých. 
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Poslanec Botoš sa sťažoval na poškodenú hlavnú autobusovú zastávku, prosil o opravu. 
Takisto sa sťažoval na špinavú autobusovú zastávku oproti križovatke Lipová – 
Komárňanská. Najväčší problém v tejto lokalite robia rómske deti presťahované z ul. 
Kvetnej.  
Pán poslanec k monitorovaniu rómskych detí pripomenul, že mestská polícia má 
právomoc predvolať rodiča maloletého, nakoľko rodič zodpovedá za svoje dieťa.  
K organizovaniu kultúrnych podujatí dodal, je na zváženie rozsah kultúrnych podujatí. 
Mgr. Závodský, primátor mesta prisľúbil opravu a vyčistenie autobusových zastávok 
v meste. 
Poslanec Ševčík sa sťažoval na nebezpečné bočné ostrovčeky pre cyklistov  na ul. 
Komárňanskej. 
Mgr. Závodský, primátor mesta uviedol, že pri tvaromiestnej obhliadke mesto opakovane 
žiadalo o ich odstránenie. Dotknuté orgány úplné odstránenie ostrovčekov odmietli, bolo 
dosiahnuté len skrátenie ostrovčekov o jeden diel.  
Pán poslanec sa informoval o projekte - oprava chodníka na ul. Športovej. 
Pán primátor odpovedal, že 22. 9. 2021 sa uskutočnilo zasadnutie OZ Mikroregión 
Hurbanovo – miestna akčná skupina. Informoval, že podľa pokynov z ministerstva 
v najbližšej dobe dostanú rozhodnutie, následne návrh na uzavretie zmluvy. Technickým 
problémom je, že verejné obstarávanie je už neplatné. Mesto musí požiadať o schválenie 
nového verejného obstarávania.  
Ďalej sa pán poslanec informoval o vyznačených výtlkoch na cestách, z akého dôvodu 
neboli opravené. 
Pán primátor uviedol, že pri zmene rozpočtu bude navrhnuté zvýšenie finančných 
prostriedkov na údržbu ciest, aby pred zimou bola uskutočnená oprava. 
Poslanec Ševčík sa pýtal na štádium vypracovania Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Hurbanovo. V zmysle schváleného poslaneckého návrhu prosil 
o riešenie navrhnutej zmeny.  
Pán primátor uviedol, že dokument bol pripravený na jednanie. Mesto bolo upozornené 
z Okresnej prokuratúry Komárno na anonymné podanie, ktoré sa týkalo výpožičky 
majetku mesta pre občianske združenie. Na základe toho došlo aj k protestu prokurátora 
VZN, ktorý je predmetom dnešného rokovania. Čaká sa na stanovisko kontrolného úradu, 
aby zbytočne nedošlo k prerobeniu dokumentu Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Hurbanovo. 
Poslanec Schvarcz sa pýtal na štádium pripojenia elektrických prípojok v rekreačnej 
oblasti Bagrovisko Bohatá a v akom štádiu sú stavebné pozemky na ul. Fialkovej. 
Mgr. Závodský, primátor mesta na prvý dotaz uviedol, že pracovné stretnutie so ZSE 
distribúcia, a.s. sa zatiaľ neuskutočnilo. Boli oslovení vlastníci nehnuteľností. 
Na druhý dotaz odpovedal, že bola vyhotovená predbežná cenová ponuka na projektovú 
Štúdium realizovateľnosti. Po vyčlenení finančných prostriedkov dôjde k vypracovaniu. 
Poslanec Melich sa informoval o štádiu rozpracovania rekonštrukcie Kultúrneho domu 
Hurbanovo.  
Pán primátor mesta konštatoval, že podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok na 
Environmentálny fond Bratislava nebola schválená. Plánuje sa výmena otvorových výplní 
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v rámci rekonštrukcie kultúrneho domu z rezervného fondu mesta, materiál je súčasťou 
rokovania MZ. Termín realizácie bol nastavený do 15. 12. 2021. 
Poslankyňa Žigová sa informovala o monitorovaní malých žltých smetných nádob na 
smeti v meste a o súkromných osobách, resp. podnikateľoch ohľadom uhradeného 
poplatku za zber odpadu a o výbere žetónov. 
JUDr. Rusňák uviedol, že dva krát týždenne sa uskutočňuje vyprázdnenie smetných 
nádob. Boli upozornené dve súkromné prevádzky ohľadom výmerov poplatku za 
komunálny odpad a zakúpených žetónov. Pracovníčka oddelenia služieb a odpadového 
hospodárstva pravidelne mapuje aj súkromné prevádzky. 
- Ďalej pani poslankyňa pripomenula vynášanie domového odpadu na cintorín Hurbanovo. 
- Súhlasila s poslancom Bc. Tomaščinom vo veci vyhadzovania šatstva z nádoby v areáli 
polikliniky.  
- Poďakovala mestskej polície za promptné riešenie prípadov. 
PaedDr., Mgr. Hajníková sa pýtala o možnosti realizovania kosenia okolo povodia 
Ibolyása. 
- Dotazovala pána primátora, či mesto bolo informované o plánovanom zatvorení filiálky 
Slovenskej sporiteľne Hurbanovo a prosila informovať o zatvorení Slovenskej pošty 
v Bohatej. 
- Tiež pripomenula deti neprispôsobivých obyvateľov, ktoré v poslednej dobe žobrú pred 
obchodným domom Tesco a Lidl. Pokiaľ neuspejú, obyvateľov mesta vulgárne napádajú, 
pričom ich z diaľky sledujú a ochraňujú dospelí. Prosila o mimoriadne zvýšenie 
monitorovania v spomínaných oblastiach.  
Mgr. Závodský, primátor mesta uviedol, že povodie Ibolyása patrí pod správu 
Slovenského vodohospodárskeho podniku, odštepného závodu Komárno. Mesto zistí stav 
kosenia v rámci plánovaného stretnutia s podnikom.  
- O zatvorení filiálky Slovenskej Sporiteľne nemá mesto potvrdené informácie.  
- K zmene zatvorenia Slovenskej pošty v Bohatej mesto zatiaľ nedostalo stanovisko.   
- Prípad žobrajúcich detí pri obchodných domoch pravidelne rieši aj bezpečnostná služba, 
ktorá následne kontaktuje mestskú políciu. Pán primátor žiadal obyvateľov, aby v každom 
prípade kontaktovali mestskú políciu. 
Mgr. Tužinčin zareagoval na dotaz ohľadom bočných ostrovčekov na ceste. Uviedol, že 
pri jednaní s dopravným inžinierom nesúhlasil s ich stanoviskom.  
- Ďalej prosil o odstránenie zmiešaného odpadu umiestneného na konci bohatského 
cintorína. 
- Tlmočil sťažnosť občana mesta o málo krát využité Všeobecne záväzné nariadenie 
o verejnom poriadku, z dôvodu že za obdobie 2020-2021 boli riešené len dva priestupky. 
Pripomenul neevidovanie výkonov mestskej polície, z dôvodu neexistujúceho záznamu 
o porušení spomínaného VZN.  
JUDr. Rusňák k odstráneniu odpadu z cintorína uviedol, že odpratanie bude zabezpečené. 
Mgr. Závodský, primátor mesta k sťažnosti ohľadom VZN dodal, že od mestskej polície 
dostáva z každej služby záznamy o činnostiach. Záznam zo služby sa nezverejňuje kvôli 
osobným údajom. 
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Poslanec Melich v tejto veci zareagoval a prosil, aby v krátkosti boli zverejnené záznamy 
o činnosti MsP pre občanov. 
Primátor mesta prisľúbil prípravu správy z činnosti MsP na ďalšie rokovanie MZ kvôli 
informovanosti obyvateľov mesta.  
Poslanec Doležaj opätovne požiadal o osadenie informačných tabúľ na ul. Komárňanskej 
k futbalovému štadiónu z oboch smerov. 
 
K bodu 3 
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 
        Na 28. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, konaného dňa  24.6.2021 
boli prijaté uznesenia od čísla 436 do 450/2021 - MZ.  
Ukladaciu časť neobsahovalo ani  jedno uznesenie. 
       Na 29. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, konaného dňa  24.8.2021 
boli prijaté uznesenia od čísla 451 do 452/2021 - MZ. 
Ukladaciu časť neobsahovalo ani  jedno uznesenie. 
 
K bodu 4 
Protest prokurátora k VZN č. 129 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu      
mesta Hurbanovo 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
        Dňa 16.07.2021 bol Mestu Hurbanovo doručený protest prokurátora č.j. Pd 
59/21/4401-4 zo dňa 16.07.2021 v zmysle § 22 odsek 1 písmeno a) v spojení s 
ustanoveniami § 27 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o prokuratúre“). Protest prokurátora sa týka Všeobecne záväzné 
nariadenie mesta Hurbanovo č. 129 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Hurbanovo. 
Prokurátor vo svojom proteste žiadal VZN zrušiť. Ustanoveniami § 5 odsek 2, § 6, § 10 
odsek 5 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hurbanovo č. 129 o poskytovaní dotácií z 
rozpočtu mesta Hurbanovo boli porušené ustanovenia § 6 odsek 1 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), 
§ 7 odsek 4, odsek 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 583/2004“). 
Podľa § 27 ods. 3 zákona o prokuratúre ak bol protest prokurátora podaný proti všeobecne 
záväznému právnemu predpisu uvedenému v § 21 ods. 3 písm. f) treťom bode a orgán 
verejnej správy zistí, že protest je dôvodný, je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr 
do 90 dní od doručenia protestu prokurátora, všeobecne záväzný právny predpis zrušiť 
alebo ho podľa povahy veci nahradiť všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý 
bude v súlade so zákonom, prípadne aj s ostatnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. O vyhovení protestu a zrušení alebo zmene všeobecne záväzného právneho 
predpisu alebo o nevyhovení protestu upovedomí orgán verejnej správy prokurátora v 
lehote podľa prvej vety. 
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Uznesenie  č. 453/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
Protest prokurátora č.j. Pd 59/21/4401-4 zo dňa 16.07.2021, ktorý sa týka Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Hurbanovo č. 129 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 
Hurbanovo, ktoré prokurátor vo svojom proteste navrhol zrušiť. 
v y h o v u j e   
protestu prokurátora č.j. Pd 59/21/4401-4 zo dňa 16.07.2021, a  
r u š í   
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hurbanovo č. 129 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 
mesta Hurbanovo. Termín zrušenia VZN bude určený prijatím uznesenia MZ o schválení 
nového VZN o poskytovaní dotácií, ktoré sa prejedná na zasadaní MZ dňa 23.09.2021. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
Botoš, Doležaj, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová, Mgr.Pupák                 za                                 9 
Schvarcz, Ševčík, Bc.Tomaščin, Žigová                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                      proti              0                                   
                                                                                                                   zdržal sa hlasovania   0 
Počas hlasovania Mgr. Tužinčin a Melich neboli prítomní. 
 
K bodu 5 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta o podmienkach poskytovania dotácií   
z rozpočtu mesta Hurbanovo 
Materiál predkladala Ing. Kardhordó, vedúca ekonomického oddelenia MsÚ. Písomná 
správa tvorí prílohu zápisnice. 
        Návrh tohto VZN bol vypracovaný z dôvodu odstráneniu nedostatkov vo VZN č. 129 
napadnutých v proteste prokurátora, ktorý je súčasťou materiálov predložených na 
prerokovanie v predchádzajúcom bode. Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií 
z rozpočtu mesta Hurbanovo bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli a internetovej 
stránke mesta dňa 30.08.2021 s dátumom ukončenia pripomienkového konania dňom 
09.09.2021. K návrhu VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta 
Hurbanovo do 09.09.2021 nebola podaná žiadna pripomienka. 
 
Bc. Tomaščin mal pripomienku k návrhu VZN, prosil z návrhu z § 3 – podmienky 
poskytnutia dotácií, ods. 3 – dotácie nie je možné poskytnúť na: vyňať písmeno a) – 
úhradu miezd, platov a odmien zamestnancov.  
K uvedenej pripomienke sa vyjadril Mgr. Pupák, Doležaj, Mgr. Závodský, PaedDr., Mgr. 
Hajníková a Ing. Cserge. 
Následne Bc. Tomaščin predložil pozmeňujúci návrh na uznesenie.  
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Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
žiada  
z predloženého návrhu VZN z § 3, ods. 3, vyňať písmeno a).  
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
 Bc.Tomaščin, PaedDr.,Mgr.Hajníková                                                      za                                 2                                                                                                                                                                             
Botoš, Doležaj, RNDr.Hamranová, Ševčík                                                    proti              4                                   
Mgr.Pupák, Schvarcz, Melich, Mgr.Tužinčin, Žigová                                                zdržal sa hlasovania   5 
Tento návrh na uznesenie poslancami MsZ nebol prijatý. 
 
Uznesenie  č. 454/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
p r i j í m a  
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hurbanovo o podmienkach poskytovania 
dotácií z rozpočtu mesta Hurbanovo s účinnosťou od 8. októbra 2021 podľa predloženého 
návrhu bez pripomienok.  
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                           za                                11                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 6 
Plnenie rozpočtu mesta Hurbanovo za I. polrok 2021 a organizácií v jeho   
zriaďovateľskej pôsobnosti 
Materiál predkladala Ing. Kardhordó, vedúca ekonomického oddelenia MsÚ. Písomná 
správa tvorí prílohu zápisnice. 
        Rozpočet mesta v programovej štruktúre na rok 2021 bol schválený uznesením č. 
348/2020-MZ, dňa 3. 12. 2020 pri celkovej výške 7 490 024 €. Doteraz bolo schválených 
päť zmien rozpočtu. Celkové hospodárenie mesta aj v roku 2021 je ovplyvnené 
pretrvávajúcou nepriaznivou situáciou spôsobenou šírením vírusu COVID 19, v dôsledku 
čoho boli v I. polroku zvýšené výdavky súvisiace s ochranou proti šíreniu pandémie a na 
druhej strane boli nízke výdavky na kultúrne podujatia, nakoľko ešte stále sa 
neorganizovali masové akcie v takom rozsahu, ako to bolo v minulých rokoch. 
Celkové príjmy mesta k 30. 6. 2021 sú plnené na 44,71 % a v oblasti výdavkov je rozpočet 
plnený na 33,98 %. Bežné príjmy sú plnené na 52,03 % a bežné výdavky na 38,38 %. 
Nízke plnenie je v oblasti kapitálových príjmov (1,74 %) a výdavkov (7,34 %), nakoľko 
realizácia europrojektu týkajúceho sa využitia geotermálnej energie by sa mala začať až v 
II. polroku a modernizácia učební základných škôl sa síce už začala, ale finančné 
vysporiadanie by malo byť až v priebehu II. polroka.  
Realizácia ďalších investičných aktivít, predovšetkým financovaných z rezervného fondu, 
by sa po ukončení verejných obstarávaní mala začať v priebehu druhého polroka.  
V oblasti príjmových finančných operácií sú vyššie rozpočtované príjmy ako skutočné 
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(plnenie na 14,39 %), nakoľko popri čerpania úverov, použitia účelových prostriedkov z 
minulého roka, súčasťou finančných operácií je aj zapojenie rezervného fondu vo výške 
jeho skutočného čerpania v sledovanom období. Veľká časť týchto financií bude použitá 
na financovanie výdavkov až v II. polroku 2021. 
 
6.1 Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91 
Uznesenie  č. 455/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
1. správu o plnení rozpočtu mesta Hurbanovo za I. polrok 2021  
2. monitorovaciu správu programového rozpočtu k 30. 6. 2021. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                           za                                11                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
   
6.2 Základná škola, Nám. Konkolyho – Thege č. 2, Hurbanovo 
Uznesenie  č. 456/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
správu o plnení rozpočtu za I. polrok 2021 Základnej školy, so sídlom na Nám. 
Konkolyho-Thege č. 2 Hurbanovo. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                           za                                11                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
6.3 ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho s vyučovacím jazykom maďarským – Feszty Árpád 
Alapiskola és Óvoda, Ul. športová č. 7, Hurbanovo 
Uznesenie  č. 457/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
správu o plnení rozpočtu Základnej školy s materskou školou Árpáda Fesztyho s 
vyučovacím jazykom maďarským – Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda, Ul. športová č. 7, 
Hurbanovo za I. polrok 2021. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                           za                                11                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
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6.4 Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola, Komárňanská 116, Hurbanovo 
Uznesenie  č. 458/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
správu o plnení rozpočtu Základnej umeleckej školy Hurbanovo, so sídlom na ulici 
Komárňanská 116, Hurbanovo za I. polrok 2021.  
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                           za                                11                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
6.5 Materská škola, Nový diel 50, Hurbanovo 
Uznesenie  č. 459/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
správu o plnení rozpočtu Materskej školy Hurbanovo, so sídlom Nový diel 50, Hurbanovo 
za I. polrok 2021.  
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                           za                                11                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
6.6 Zariadenie pre seniorov Smaragd, Sládkovičova 30, Hurbanovo 
Uznesenie  č. 460/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
správu o plnení rozpočtu za I. polrok 2021 Zariadenia pre seniorov Smaragd, 
Sládkovičova 30, Hurbanovo. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                           za                                11                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 7 
Súhlas s realizáciou výmeny otvorových konštrukcií v rámci rekonštrukcie 
Kultúrneho domu Hurbanovo z rezervného fondu mesta 
Materiál predkladala Mgr. Zahoranová, v zastúpení Mgr. Závodský, primátor mesta. 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 
        Mesto Hurbanovo podalo žiadosť o nenávratné finančné prostriedky (ďalej len 
„NFP“) na zateplenie obvodových stien a výmenu otvorových konštrukcií (vrátane zmien 
veľkosti) na Kultúrnom dome Hurbanovo v rámci špecifických činností podpory 
ENVIROFONDU na rok 2021 v oblasti - ZVYŠOVANIA ENERGETICKEJ 
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ÚČINNOSTI EXISTUJÚCICH VEREJNÝCH BUDOV VRÁTANE ZATEPĽOVANIA 
(NEHOSPODÁRSKA ČINNOSŤ) - L7.  
Momentálne prebieha verejné obstarávanie na základe aktualizovaného rozpočtu. Lehota 
na predkladanie ponúk je stanovená na 14.09.2021. Počas trvania verejného obstarávania 
Envirofond zverejnil zoznam podporených projektov a mesto Hurbanovo medzi 
podporenými projektami nie je. V rámci verejného obstarávania sú predmetom zákazky 
samostatné Stavebné objekty, preto je možné zrealizovať prvú časť diela a to SO 01- 
výmena otvorových konštrukcií.  
Mestské zastupiteľstvo vyčlenilo dňa 29.04.2021 z rezervného fondu na financovanie 
rekonštrukcie budovy kultúrneho domu 100 000 €. Vzhľadom na uvedené skutočnosti 
mesto navrhuje túto sumu použiť na realizáciu časti diela SO 01- výmena otvorových 
konštrukcií. Navýšenie výdavkov súvisiacich s realizáciou časti diela SO 01- výmena 
otvorových konštrukcií, ktoré vyplývajú z cenovej ponuky predloženej v rámci verejného 
obstarávania navrhujeme financovať z rezervného fondu mesta, vrátane 10 000 eur na 
nepredvídateľné výdavky , ktoré sa môžu pri realizácii diela vyskytnúť. 
 
Uznesenie  č. 461/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
1.) s realizáciou časti SO 01 - Výmena otvorových konštrukcií v rámci rekonštrukcie 
kultúrneho domu v Hurbanove Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
schvaľuje  
2.) financovanie Výmeny otvorových konštrukcií z vlastných zdrojov vo výške 115 000 
eur z rezervného fondu mesta. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                           za                                11                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
K bodu 8 
Návrh na prerozdelenie rezervného fondu mesta 
Materiál predkladala Ing. Kardhordó, vedúca ekonomického oddelenia MsÚ. Písomná 
správa tvorí prílohu zápisnice. 
        Na 26. zasadnutí MZ, ktoré sa konalo dňa 29. 4. 2021 bol rozdelený rezervný fond 
mesta vo výške 847 086,39 EUR. V pôvodnom rozdelení bolo v bode č. 20 zapracované 
spolufinancovanie projektu – nákup zametacieho vozidla vo výške 10 400 EUR.  
Nakoľko mesto Hurbanovo nebolo úspešné pri získaní dotácie na realizáciu tohto projektu, 
mesto navrhlo finančné prostriedky presunúť do bodu č. 18 - rekonštrukcia budovy 
kultúrneho  domu. Vzhľadom  na finančnú  náročnosť  tejto akcie sa  navrhuje  tiež presun  
4 600 EUR z bodu č. 26 - ďalšie investičné aktivity mesta do bodu č. 18 - rekonštrukcia 
budovy kultúrneho domu. Ostatné položky pôvodného schváleného použitia rezervného 
fondu zostávajú nezmenené. 
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Uznesenie  č. 462/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
zmenu účelu použitia rezervného fondu mesta podľa predloženého návrhu. 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                           za                                11                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 9 
Poslanecký návrh – zrušenie časti uznesenia č. 386/2021 – MZ 
Materiál predkladal Bc. Tomaščin, poslanec MZ. Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 
        V zmysle § 25 ods. 4 pís. a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov predkladám Mestskému zastupiteľstvu v Hurbanove návrh na 
zrušenie písmena „B“ uznesenia č, 386/2021-MZ z 25.02.2021.  
Dôvodová správa: Legislatívne hľadisko:  
Predmetný bod B prijatého uznesenia č. 386/2021-MZ znel nasledovne : MsZ v 
Hurbanove schvaľuje finančné vykrytie čiastky vo výške 9 000 € na zakúpenie 
darčekových poukážok v roku 2021 znížením schválenej dotácie z rozpočtu mesta pre 
MŠK Hurbanovo; presun finančných prostriedkov vo výške 9 000 € z položky 0810 
642001 – dotácia na športovú činnosť v rámci podprogramu 10.1. na položku 0820 
637005 – Úcta k starším a príspevky v rámci podprogramu 11. 4. sa má zapracovať do 
najbližšej zmeny rozpočtu mesta. Zrušením bodu B tohto uznesenia by sa prinavrátila 
finančná čiastka vo výške 9 000 € ako dotácia pre MŠK Hurbanovo a na pokrytie 
výdavkov spojených s bodom A predmetného uznesenia ( pri príležitosti mesiaca úcty k 
starším v roku 2021 udelením vecného daru seniorom s trvalým pobytom v meste 
Hurbanovo, ktorí v roku 2021 dovŕšia vek minimálne 65 rokov a to vo výške 10 € 
darčekovej poukážky na 1 osobu ) by boli vyčlenené financie znížením výdavkov na 
zabezpečenie opatrovateľskej služby. Bod C uznesenia č. 386/2021- MZ by ostal 
nezmenený, nakoľko tieto prostriedky sme už ako poslanecký zbor vyčlenili z rezervného 
fondu.  
Argumetnácia : v mesiaci Február 2021 sa poslanci uzniesli na zakúpení 10 € poukážok 
pre seniorov v rámci mesiaca úcty k starším. Keďže v tom čase ešte neboli známe všetky 
dopady ako korona krízy i aké bude plnenie a zároveň i čerpanie rozpočtu na rok 2021, 
boli na tieto poukážky vyčlenené prostriedky tým spôsobom, že sa znížila dotácia na 
podporu športu pre MŠK Hurbanovo. Nakoľko však MŠK Hurbanovo riadne odohralo 
jarnú časť, intenzívne pracovala aj v letnej príprave a samozrejme hrá aj momentálne 
jesennú časť IV. ligy, už schválené a neskôr odobraté dotácie sú nevyhnutné na chod 
mužstva, tak sa vedenie MŠK Hurbanovo obrátilo na pána primátora a športovú komisiu či 
by sa táto situácia nedala riešiť.  
Ekonomické hľadisko : Keďže v rámci výdavkov na zabezpečenie opatrovateľskej služby 
v rámci mesta Hurbanovo neboli spotrebované všetky výdavky na túto službu a tieto 
nevyčerpané zdroje by sa nemohli použiť na iné výdavky, vzniká tu priestor na schválenie 
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presunu sumy 9 000 € z položky 1012 637034 v rámci programu 13.1. na položku 0820 
637005 – Úcta k starším a príspevky v rámci podprogramu 11.4.  
Z vyššie uvedených dôvodov Bc. Tomaščin predkladal tento materiál na posúdenie 
Mestskému zastupiteľstvu v Hurbanove.  
 
Uznesenie  č. 463/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
a) poslanecký návrh poslanca Bc. Štefana Tomaščina na zrušenie písmena „B“ Uznesenia 
č. 386/2021-MZ z 25.02.2021,  
b) zmenu rozpočtu mesta Hurbanovo a to presunom vo výške 9 000 € z položky 1012 
637034 v rámci programu 13.1. na položku 0820  637005 – Úcta k starším a príspevky v 
rámci podprogramu 11. 4. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                           za                                11                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 10 
Návrh VII.  zmeny rozpočtu mesta na rok 2021 a organizácií v jeho  zriaďovateľskej   
pôsobnosti 
Materiál predkladala Ing. Kardhordó, vedúca ekonomického oddelenia MsÚ. Písomná 
správa tvorí prílohu zápisnice. 
        Rozpočet mesta v programovej štruktúre na rok 2021 bol schválený uznesením č. 
348/2020- MZ, dňa 3. 12. 2020 pri celkovej výške 7 490 024 €. Doteraz bolo schválených 
šesť zmien rozpočtu. Predložený návrh zmeny rozpočtu obsahuje predovšetkým 
zapracovanie získaných financií na realizáciu úspešných projektov, grantov, úpravu výšky 
výdavkov na realizáciu investičných aktivít mesta a prerozdelenie prostriedkov získaných 
znížením dotácie pre ZUŠ-MAI Hurbanovo, nakoľko ich bežné výdavky sú vykryté z 
projektu „Podpora udržateľnosti pracovných miest v základných umeleckých školách“. 
Po zapracovaní všetkých navrhovaných úprav rozpočet zostane vyrovnaný, pri celkovej 
výške 8 970 271 €.         
10.1 Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91 
Uznesenie  č. 464/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
VII. zmenu rozpočtu mesta na rok 2021 podľa predloženého návrhu. Celková výška 
rozpočtovaných príjmov aj výdavkov po zapracovaní všetkých úprav je 8 970 271 €.  
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                           za                                11                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
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10.2 Základná škola, Nám. Konkolyho – Thege č. 2, Hurbanovo 
Uznesenie  č. 465/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
II. zmenu rozpočtu Základnej školy Nám. Konkolyho - Thege č. 2  Hurbanovo na rok 
2021 podľa predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                           za                                11                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
10.3 ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho s vyučovacím jazykom maďarským – Feszty Árpád 
Alapiskola és Óvoda, Ul. športová č. 7, Hurbanovo 
Uznesenie  č. 466/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
II. 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 10 poslancov hlasovalo:                           za                                10                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
Počas hlasovania Mgr. Pupák nebol prítomný. 
 
10.4 Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola, Komárňanská 116, 
Hurbanovo 
Uznesenie  č. 467/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
II. zmenu rozpočtu Základnej umeleckej školy – Művészeti Alapiskola Hurbanovo, so 
sídlom na ulici Komárňanská 116, Hurbanovo na rok 2021 podľa predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                           za                                10                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
Počas hlasovania Mgr. Pupák nebol prítomný. 
 
10.5 Zariadenie pre seniorov Smaragd, Sládkovičova 30, Hurbanovo 
Uznesenie  č. 468/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
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schvaľuje  
II. zmenu rozpočtu na rok  2021 Zariadenia pre seniorov Smaragd, Sládkovičova 30, 
Hurbanovo podľa predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                           za                                10                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
Počas hlasovania Mgr. Pupák nebol prítomný. 
 
K bodu 11 
Správa k pohľadávkam k 30. 06. 2021 
Materiál predkladala Ing. Kardhordó, vedúca ekonomického oddelenia MsÚ. Písomná 
správa tvorí prílohu zápisnice. 
       Najvýznamnejšími pohľadávkami mesta Hurbanovo sú pohľadávky vzniknuté z titulu 
vyrubenej dane z nehnuteľností a pohľadávky z poplatkov za komunálny odpad.  
V priebehu prvého polroka 2021 sa hodnota týchto pohľadávok znížila z titulu úhrad od 
daňovníkov o 1 401,42 EUR. Pohľadávky z dane z nehnuteľností vo výške 51 329,49 
EUR tvoria nedoplatky voči právnickým osobám vo výške 14 203,13 EUR (10 
spoločností) a nedoplatky voči FO vo výške 37 126,36 EUR (190 osôb).  
Z celkovej hodnoty nedoplatkov 51 329,49 EUR je postúpených správnemu oddeleniu na 
vymáhanie cca 53%.  
Stav pohľadávok vzniknutých v roku 2019 z dane z nehnuteľností a poplatkov za 
komunálny odpad sa v priebehu prvého polroka 2021 sa znížili o 1 598,49 EUR.  
Pohľadávky z dane z nehnuteľností a poplatkov za komunálny odpad, ktoré boli splatné v 
roku 2020, v priebehu prvých šiestich mesiacov roka 2021 sa znížila o 5 009,23 EUR.  
Pohľadávky vzniknuté v minulých obdobiach (pohľadávky za staré roky) spolu s rokom 
2019 a 2020 sa znížili od 1.1.2021 do 30.6. 2021 o 8 009,14 EUR. V roku 2021 bola 
vyrubená daň z nehnuteľností vo výške 577 246,39 EUR z toho bolo k 31.8.2021 
uhradených 392 134,19 EUR (68%).  
Hodnota poplatkov za komunálny odpad v roku 2021 je 197 260,34 EUR, pričom 
uhradených je 165 638,91 EUR k 31.8.2021 (84%). V mesiaci júl mesto posielalo do 
elektronických schránok a poštou znova rozhodnutia obyvateľom u ktorých neevidovalo 
úhradu k 30.6.2021.  
Popri vyrubovaní, sledovaní úhrad a riešení nedoplatkov mesto priebežne vyzýva 
daňovníkov u ktorých zistí nesúlad medzi daňovou evidenciou a skutočnosťou zistenou 
preverovaním jednotlivých daňovníkov. 
 
Uznesenie  č. 469/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
informatívnu správu k pohľadávkam evidovaným k 30. 06. 2021. 
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Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                           za                                10                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
Počas hlasovania Mgr. Pupák nebol prítomný. 
 
K bodu 12 
Návrh na odsúhlasenie zloženia inventarizačných komisií 
Materiál predkladala Ing. Kardhordó, vedúca ekonomického oddelenia MsÚ. Písomná 
správa tvorí prílohu zápisnice. 
        Návrh na zloženie inventarizačných komisií bol vypracovaný v súlade s článkom VII 
písmeno C), bod 2) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo. 
Ústredná inventarizačná komisia:  
Predseda komisie: RNDr. Mária Hamranová – zástupca primátora mesta  
Členovia: Ing. Róbert Dobi – vedúci správneho oddelenia  
Ing. Martina Kardhordó – vedúca ekonomického oddelenia 
V súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a 
Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo, dielčie inventarizačné 
komisie spracujú návrhy na vyradenie majetku mesta, vykonajú riadnu ročnú 
inventarizáciu majetku na jednotlivých pracoviskách k 31. 12. 2021 a odovzdajú ústrednej 
inventarizačnej komisii najneskôr do 17. 1. 2022 inventúrne súpisy spracované v súlade s 
§30 zákona o účtovníctve, podpísané členmi inventarizačnej komisie. 
 
Uznesenie  č. 470/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
a) schvaľuje  
1.  ústrednú inventarizačnú komisiu,   
2.  dielčie inventarizačné komisie  v súlade s predloženým návrhom.  
b) ukladá  
1. Dielčim inventarizačným komisiám:  
a) spracovať návrhy na vyradenie majetku mesta a odovzdať ich najneskôr do 08. 11. 2021 
ústrednej inventarizačnej komisii,  
b) vykonať riadnu ročnú inventarizáciu majetku k 31. 12. 2021 v súlade so zákonom o 
účtovníctve a spracované materiály odovzdať ústrednej inventarizačnej komisii do 17. 1. 
2022;  
2. Ústrednej inventarizačnej komisii: 
Predložiť mestskému zastupiteľstvu správu o ročnej inventarizácii vykonanej k 31. 12. 
2021 v rámci záverečného účtu mesta. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                           za                                11                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
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K bodu 13 
Návrh členov do rady školy – MŠ Nový diel a ZŠ s MŠ ÁF s VJM 
Materiál predkladal Mgr. Závodský, primátor mesta. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        V zmysle § 24, ods. 16 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a 
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov je funkčné obdobie orgánov školskej samosprávy štvorročné.  
Z uvedeného vyplýva , že v III.Q roku 2021 končí funkčné obdobie radám škôl, ktoré boli 
ustanovené v roku 2017 a je potrebné ustanoviť nové orgány školskej samosprávy.  
V zmysle § 25 ods. 5 vyššie uvedeného zákona sú členmi rady školy alebo školského 
zariadenia, ktorých zriaďovateľom je obec, aj delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.  
V zmysle § 25 ods. 12 písm. a) vyššie uvedeného zákona zaniká členstvo zástupcov 
zriaďovateľa v nasledovných radách škôl :  
- v Rade školy pri Základnej škole s MŠ Á.F s VJM, Športová 7 v Hurbanove : Eduard 
Ševčík, Šáradská 356/13, Hurbanovo, Mgr. Štefan Pupák, Pivovarská 2517/17, 
Hurbanovo-Bohatá, Mgr. Zoltán Misák, Eötvösova 76, Komárno, Silvia Fejesová, Kvetná 
2375/13, Hurbanovo  
- v Rade školy pri Materskej škole, Nový diel 50 v Hurbanove : RNDr. Mária Hamranová, 
Pivovarská 2512/7, Hurbanovo-Bohatá, Bc. Štefan Tomaščin, Sládkovičova 2588/28, 
Hurbanovo-Bohatá, PaedDr. Juraj Svitek, Komárňanská 85/171, Hurbanovo, Marián 
Botoš, Malá 1899/23, Hurbanovo. 
 
Uznesenie  č. 471/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
do rád škôl nasledovných zástupcov :  
Rada školy pri Základnej škole s MŠ Árpáda Fesztyho s VJM, Športová 7 v Hurbanove: -       
- Eduard Ševčík, Šáradská 356/13, Hurbanovo,  
- Mgr. Štefan Pupák, Pivovarská 2517/17, Hurbanovo-Bohatá,  
- Mgr. Zoltán Misák, Eötvösova 76, Komárno,  
- Silvia Fejesová, Kvetná 2375/13, Hurbanovo  
Rada školy pri Materskej škole, Nový diel 50 v Hurbanove:  
- RNDr. Mária Hamranová, Pivovarská 2512/7, Hurbanovo-Bohatá,  
- Bc. Štefan Tomaščin, Sládkovičova 2588/28, Hurbanovo-Bohatá,  
- PaedDr. Juraj Svitek, Komárňanská 85/171, Hurbanovo,  
- Mgr. Katarína Jóbová, Kostolná 1621/26, Hurbanovo. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
Botoš, Doležaj, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová, Melich,                         za                                10                                                                             
Schvarcz, Ševčík, Bc.Tomaščin, Mgr.Tužinčin, Žigová                                                                                                  
                                                                                                 proti              0                                   
Mgr. Pupák                                                                                          zdržal sa hlasovania   1 
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K bodu 14 
Vzdanie sa členstva v Komisii výstavby, územného plánovania a regionálneho 
rozvoja  pri MZ v Hurbanove 
Materiál predkladal Mgr. Závodský, primátor mesta. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Na mestský úrad bolo doručené písomné podanie Ing. Zoltána Šestáka, ktorým 
oznámil, že ku dňu 30.06.2021 sa vzdáva funkcie člena Komisie výstavby, územného 
plánovania a regionálneho rozvoja pri MsZ v Hurbanove. Na základe uvedených 
skutočností Ing. Zoltán Šesták od 01.07.2021 už nie je členom Komisie výstavby, 
územného plánovania a regionálneho rozvoja pri MsZ v Hurbanove. 
 
Mgr. Pupák poďakoval Ing. Šestákovi za dlhoročnú prácu odvedenú v Komisii výstavby, 
územného plánovania a regionálneho rozvoja pri MZ v Hurbanove ako aj na mestskom 
úrade, ktorú vykonával zodpovedne. 
 
Uznesenie  č. 472/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
vzdanie sa Ing. Zoltána Šestáka ku dňu 30.06.2021 funkcie člena Komisie výstavby, 
územného plánovania a regionálneho rozvoja  pri Mestskom zastupiteľstve v Hurbanove.  
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                           za                                11                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 15 
Súhlas na dokončenie realizácie nadstavby ZŠ s MŠ Á. Fesztyho s VJM v Hurbanove 
Materiál predkladala Mgr. Zahoranová, v zastúpení Mgr. Závodský, primátor mesta. 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 
          Mesto Hurbanovo bolo v roku 2017 vybrané spomedzi 57 miest a obcí na Slovensku 
do Projektu Óvoda bővítese Ógyallán – Rozšírenie MŠ v Hurbanove.  
Bolo oslovené na podanie tohto projektu v rámci výzvy pre územia s maďarskou 
menšinou na Slovensku - Rozvoj materských škôl, ktorý vyhlásila Vláda Maďarska cez 
nadáciu Gábora Bethlena (ďalej len ,,Poskytovateľ“). Mestu Hurbanovo bol doručený 
návrh zmluvy (ďalej len ,,Zmluva“) zo strany Poskytovateľa na poskytnutie dotácie vo 
výške 60 000 000 Ft (cca. 191 000 EUR).  
Uznesením č. 484/2017-MZ Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove súhlasilo s podpisom 
vlastnej zmenky (vystavenej v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 191/1950 
Zb., zákon zmenkový a šekový v platnom znení) spoločnosti Bethlen Gábor Alapkezelő 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság, so sídlom Gellérthegy utca 30-32., 1016 Budapešť, 
Maďarsko, číslo zápisu v maďarskom obchodnom registri pod číslom: 01-10-047008, 
daňové identifikačné číslo: 23300576-2-41 na sumu vo výške 60 000 000 Ft (slovom: 
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šesťdesiatmiliónov forintov) v prepočte na EUR podľa aktuálneho kurzu Národnej banky 
Slovenskej republiky v deň podpisu zmluvy. Daný projekt z dotácie sa zrealizoval v roku 
2018. Následne Mesto Hurbanovo dňa 14.10.2020 požiadalo nadáciu Gábora Bethlena o 
ďalšiu dotáciu na dokončenie potrebných stavebných prác na objekte MŠ v Hurbanove.  
Dňa 26.08.2021 bola na Mesto Hurbanovo doručená žiadosť o súčinnosť pri doplnení 
dokumentácie k žiadosti o nenávratný finančný príspevok s nadácie Gábora Bethlena v 
hodnote 79 200 000 Ft: v prepočte na EUR podľa aktuálneho kurzu Národnej banky 
Slovenskej republiky v deň podpisu zmluvy, nakoľko bolo mesto Hurbanovo navrhnuté, 
aby danú dotáciu získalo. Od obdržania žiadosti prebieha zo strany zamestnancov mesta 
príprava materiálov a podkladov na doplnenie. Nadácia Gábora Bethlena pripúšťa po 
aktualizácii rozpočtu v prípade zvýšených nákladov, ktoré sa vzhľadom na momentálnu 
situáciu na trhu so stavebnými materiálmi očakávajú, žiadať o zvýšený finančný príspevok 
na dokončenie prác. Podmienkou poskytnutia nenávratného finančného príspevku je 
podpísanie záložnej zmluvy, v tomto prípade sa bude jednať o rozšírenie už existujúcej 
záložnej zmluvy. 
Návrh na rozšírenie existujúcej záložnej zmluvy bude predložený na ďalšom mestskom 
zastupiteľstve na odsúhlasenie. Po ukončení hore uvedených administratívnych úkonov je 
potrebné vykonať verejné obstarávanie na predmet zákazky podľa projektovej 
dokumentácie formou podlimitnej zákazky.  
Termín ukončenia realizácie stavebných prác je 31.10.2021, avšak poskytovateľ požiadal 
vládu Maďarskej republiky o predĺženie tohto termínu. Podľa posledných dostupných 
informácii je reálny predpoklad , že termín predĺženia realizácie projektu bude maďarskou 
vládou schválený. V prípade, ak nebude možné dodržať termín realizácie projektu mesto 
vráti získanú dotáciu poskytovateľovi. 
 
Uznesenie  č. 473/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
1) informáciu o ďalšom postupe pri dopĺňaní dokumentácie k žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci Projektu Óvoda bővítése Ógyallán – Rozšírenie MŠ v 
Hurbanove, v rámci výzvy pre územia s maďarskou menšinou na Slovensku - Rozvoj 
materských škôl, ktorý vyhlásila Vláda Maďarska cez nadáciu Gábora Bethlena  
súhlasí  
2) s realizáciou dokončenia nadstavby v rámci projektu Óvoda bővítése Ógyallán – 
Rozšírenie MŠ v Hurbanove na základe projektu v rámci výzvy pre územia s maďarskou 
menšinou na Slovensku - Rozvoj materských škôl, ktorý vyhlásila Vláda Maďarska cez 
nadáciu Gábora Bethlena  
3) s vyhlásením verejného obstarávania na predmet zákazky – projektu Óvoda bővítése 
Ógyallán – Rozšírenie MŠ v Hurbanove  
4) s prijatím finančných prostriedkov v hodnote 79.200.000 Ft : v prepočte na EUR podľa 
aktuálneho kurzu Národnej banky Slovenskej republiky v deň podpisu zmluvy, rámci 
projektu Óvoda bővítése Ógyallán – Rozšírenie MŠ v Hurbanove, v rámci výzvy pre 
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územia s maďarskou menšinou na Slovensku - Rozvoj materských škôl, ktorý vyhlásila 
Vláda Maďarska cez nadáciu Gábora Bethlena. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                           za                                11                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 16 
Správa o výsledku kontroly hlavného kontrolóra mesta č. HK/3/2021 
Materiál predkladal Ing. Cserge, hlavný kontrolór mesta. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Na základe Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo na I. 
polrok 2020 bola vykonaná kontrola na dodržiavanie a uplatňovanie právnych predpisov a 
interných noriem mesta v oblasti poskytovania dotácií z rozpočtu mesta, overenie 
objektívneho stavu kontrolovaných skutočností a ich súlad s osobitnými predpismi a 
vnútornými aktmi riadenia so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a 
účinnosti pri hospodárení s rozpočtovými prostriedkami mesta s dôrazom na dodržiavanie 
platných ustanovení:  
- VZN č. 129 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Hurbanovo  
- zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri prideľovaní dotácií z 
rozpočtu mesta  
- zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
- zákona č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií  
- zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže 
využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon proti byrokracii). Kontrolované obdobie: roky 2019 (žiadosti), 2020 
(schvaľovanie a pridelenie dotácií).  
Dátum doručenia návrhu správy na oboznámenie povinnej osobe, 28. 06. 2021. Povinná 
osoba v stanovenom termíne nepodala písomné námietky k zisteným nedostatkom, 
navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých 
opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení. 
Údaje o rozsahu a hĺbke kontroly:  
1. Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Hurbanovo (r. 2019) 
2. Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Hurbanovo (r. 2020)  
3. Poskytnutie verejných financií organizáciám (výpis z účtu r. 2020)  
4. Prílohy k žiadosti, VZN Mesta Hurbanovo č. 129. 
Kontrolou bolo zistené: Postup a spôsob poskytovania dotácií mestom sa riadi všeobecne 
záväzným nariadením mesta č. 129 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Hurbanovo 
(ďalej len „VZN“) schváleným mestským zastupiteľstvom dňa 14. 06. 2018 uznesením č. 
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558/2018-MZ.  
V rámci tohto VZN mesto v roku 2019 prijalo a MZ schválilo na 11. zas. MZ dňa 06. 02. 
2020 uznesením č. 206/2020 – MZ zo dňa 06. 02. 2020 celkom 22 žiadostí (na rok 2020) o 
poskytnutie nenávratného finančného príspevku z rozpočtu mesta (ďalej len „dotácia“) v 
celkovej výške 72 662,0 EUR.  
Z 22 schválených žiadateľov sa v priebehu roka 3 žiadatelia zriekli schválenej „dotácie“, 2 
žiadatelia nepodpísali zmluvu o poskytnutí „dotácie“ a 5 príjemcov sa zrieklo časti 
„dotácie“. V rok 2020 sa tak poskytli „dotácie“ v celkovej výške 60 665,0 EUR.  
Zo 17 žiadateľmi bola podpísaná Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z 
vlastných príjmov mesta na podporu kultúry, športu a ďalších spoločenských aktivít na 
území mesta Hurbanovo. U všetkých žiadostiach a zmluvách bola vykonaná finančná 
kontrola. 
Opis zistených nedostatkov:  
1. Orgán verejnej správy vykonal u všetkých žiadostiach administratívnu finančnú 
kontrolu, čo nie je v súlade s ods. (1) § 8 zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite. 
Administratívna finančná kontrola sa vykonáva od momentu vzniku právneho nároku na 
poskytnutie verejných financií, a to od uzatvorenia zmluvy alebo vydania rozhodnutia o 
pridelení financií.  
2. U všetkých žiadostiach a zmluvách bola vykonaná základná finančná kontrola. 
Vyjadrenie osôb vykonávajúcich základnú finančnú kontrolu v znení „je možné ju 
vykonať, resp. v nej pokračovať“ nie je v súlade s ods. (3) písm. a) § 7 zákona o finančnej 
kontrole a vnútornom audite. Podľa charakteru finančnej operácie sa pri každej finančnej 
operácii uvedie jedno z vyjadrení ods. (3) § 7 zákona o finančnej kontroly a vnútornom 
audite.  
3. Vyjadrenia osôb vykonávajúcich základnú finančnú kontrolu v znení: “Finančná 
operácia – právny úkon JE v súlade s rozpočtom Mesta Hurbanovo“ a „JE v súlade s 
vnútornými predpismi“ je nad rámec zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite. 
Návrhy odporúčaní na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku: 
1. VZN č. 129 a jej prílohy o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Hurbanovo upraviť tak, 
aby bolo v súlade so zákonom č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie 
administratívnej záťaže využitím informačných systémov verejnej správy a o zmene a 
doplnení niektorých predpisov (zákon proti byrokracii)  
2. Naďalej zlepšovať finančnú kontrolu dôsledným a dostatočným usmernením 
zamestnancov tak, aby sa pri plnení cieľov finančnej kontroly dôsledne dodržiaval zákon o 
finančnej kontrole a audite, ako aj všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na 
jej vykonanie  
3. Prehodnotiť realizáciu úkonov vykonávaných nad rámec zákonom stanovených úkonov. 
V smernici o výkone finančnej kontroly určiť skutočnosti podľa § 6 ods. 4 zákona o 
kontrole a audite, ktoré sú relevantné pre príslušnú operáciu alebo jej časť  
4. Návrh správy/správa z administratívnej finančnej kontroly (ďalej len „AFK“) doručená 
povinnej osobe má obsahovať len zákonné náležitosti, výstupom nie sú vyjadrenia podľa § 
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7ods. 3 základnej finančnej kontroly (ďalej len „ZFK“) a potvrdzovania overovania podľa 
§ 6 ods. 4 zákona o finančnej kontrole  
5. Rešpektovať vecnú a formálnu stránku výkonu „AFK“  
6. Pri výkone „AFK“ použiť ustanovenia § 20 až § 27 základných pravidiel finančnej 
kontroly a audite.  Povinná osoba  je podľa  § 21 ods. 3 písm. d) a e) zákona  č. 357/2015  
Z. z. povinná prijať opatrenia na nápravu nedostatkov a odstrániť príčiny ich vzniku, 
predložiť písomný zoznam prijatých opatrení v lehote do 10. 09. 2021.  
Povinná osoba je podľa § 21 ods. 3 písm. g) zákona č. 357/2015 Z. z. povinná splniť 
prijaté opatrenia v lehote do 10. 10. 2021. 
 
Uznesenie  č. 474/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
Správu MZ o výsledku kontroly HK/3/2021. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                           za                                10                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
Počas hlasovania poslanec Doležaj nebol prítomný. 
 
K bodu 17 
Správa o výsledku kontroly hlavného kontrolóra mesta č. HK/4/2021 
Materiál predkladal Ing. Cserge, hlavný kontrolór mesta. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        Na základe Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo na II. 
polrok 2020, schváleného uznesením č. 264/2020 – MZ v Hurbanove konaného dňa 
25.06.2020 bola vykonaná kontrola v termíne od 16.08. do 31.08.2021 v povinnej osobe 
Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda – Základná škola s materskou školou Árpáda Fesztyho 
s vyučovacím jazykom maďarským, Športová 7, 947 01 Hurbanovo.  
Cieľom kontroly bola kontrola splnenia odporúčaná na nápravu zistených nedostatkov a 
na odstránenie príčin ich vzniku uložených pri kontrole HK/5/2018 povinnej osobe pri 
zverejňovaní informácií podľa §5, §5a ako aj §5b zákona č. 211/2000 Z. z. Zákon o 
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 
slobode informácií). 
Odporúčania na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku pri 
kontrole HK/5/2018 boli nasledovné:  
1. Informácie podľa §5 zverejňovať spôsobom umožňujúcim hromadný prístup.  
2. Informácie podľa §5a (Povinne zverejňovaná zmluva) zverejňovať na webovom sídle 
povinnej osoby bezodkladne po uzatvorení zmluvy. 3. Informácie podľa §5b zverejňovať 
v štruktúrovanej a prehľadnej forme na webovom sídle povinnej osoby v lehotách podľa 
ods. (2) §5b zákona o slobode informácií. Údaje zverejňovať nepretržite počas piatich 
rokov odo dňa ich zverejnenia. Lehotu na predloženie písomného zoznamu splnených 
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opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku 
bola stanovená do 31. 01. 2019. Povinná osoba predložila dňa 30. 01. 2019 Správu o 
splnení opatrení v znení  
- Na odporúčania boli prijaté nasledovné opatrenia:  
1. Vytvorila sa nová webová stránka: https:\ffesztyalapiskola.edupage.org, na ktorej 
informácie podľa §5 je umožnený hromadný prístup.  
2. na novom webovom sídle sú zverejňované uzatvorené zmluvy.  
3. na novom webovom sídle sú zverejňované v štruktúrovanej a prehľadnej forme faktúry 
za tovary, služby a práce.  
Údaje budú zverejňované nepretržite odo dňa ich zverejňovania.  
Výsledok kontroly: Na základe vykonaného overovania neboli zistené žiadne nedostatky. 
 
Uznesenie  č. 475/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
Správu MZ o výsledku kontroly HK/4/2021. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                           za                                10                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
Počas hlasovania poslanec Doležaj nebol prítomný. 
 
K bodu 18 – R ô z n e 
18.1 Doplnenie uznesenia č. 308/2020 - MZ 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 

Okresný úrad Komárno, katastrálny odbor vydal Rozhodnutie o prerušení konania č. 
V-3070/2021-8 ohľadom Návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností zo 
dňa 03.06.2021, tykajúci sa účastníkov konania: 
Ladislav Petrík, rodený Petrík, trvale bytom Okružná cesta 2835/84, 945 01 Komárno, 
občan SR 
Zoltán Petrík, rodený Petrík, trvale bytom Meštianska ul. 2725/5, občan SR 
Peter Petrik, rodený Petrik, trvale bytom Požiarnická ul. 2182/9, 945 01 Komárno, občan 
SR (ako predávajúci) a 
Mesto Hurbanovo – ako kupujúci, ktorý sa týka odpredaja nehnuteľnosti vedenej v k. ú. 
Hurbanovo zapísanej na LV č. 4186 ako parcela registra „E“ č. 32/2 – zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 983 m2. 
Okresný úrad Komárno, katastrálny odbor zistil nedostatok, že vo Výpise z uznesenia MZ 
č. 308/2020 popis predmetu kúpnej zmluvy nie je v súlade s kúpnou zmluvou. 
 
Uznesenie  č. 476/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
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d o p ĺ ň a 
Uznesenie č.308/2020 – MZ zo dňa 10.9.2020 a po doplnení bude mať nasledovné znenie: 
Uznesenie č. 308/2020 - MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  súhlasí 
v súlade s § 9, ods. 2, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o  majetku obcí v platnom znení s 
odkúpením nehnuteľnosti: 
- parcela registra „C“ č. 1379/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 678 m2, ktorá 
vznikla geometrickým plánom na určenie vlastníckych práv, č. plánu 50301241-82/2020 
zo dňa 21.08.2020, úradne overený pod číslom 776/20 ako diel číslo 1 z pôvodnej parcely 
registra „E“ č. 32/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 983 m2, v k. ú. Hurbanovo, 
vedený na LV č. 4186, 
- parcela registra „C“ č. 1383/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 305 m2, ktorá 
vznikla geometrickým plánom na určenie vlastníckych práv, č. plánu 50301241-82/2020 
zo dňa 21.08.2020, úradne overený pod číslom 776/20 ako diel číslo 2 z pôvodnej parcely 
registra „E“ č. 32/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 983 m2, v k. ú. Hurbanovo, 
vedený na LV č. 4186, 
do výlučného vlastníctva Mesta Hurbanovo za kúpnu cenu, ktorá bude stanovená 
vyhotoveným znaleckým posudkom. Poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí 
Mesto Hurbanovo. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                           za                                10                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
Počas hlasovania poslanec Doležaj nebol prítomný. 
 
18.2 Doplnenie uznesenia č. 410/2021 - MZ 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice.   

Okresný úrad Komárno, katastrálny odbor vydal Rozhodnutie o prerušení konania č. 
V-3070/2021-8 ohľadom Návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností zo 
dňa 03.06.2021, tykajúci sa účastníkov konania: 
Ladislav Petrík, rodený Petrík, trvale bytom Okružná cesta 2835/84, 945 01 Komárno, 
občan SR, 
Zoltán Petrík, rodený Petrík, trvale bytom Meštianska ul. 2725/5, občan SR, 
Peter Petrik, rodený Petrik, trvale bytom Požiarnická ul. 2182/9, 945 01 Komárno, občan 
SR, (ako predávajúci) a 
Mesto Hurbanovo – ako kupujúci, ktorý sa týka odpredaja nehnuteľnosti vedenej v k. ú. 
Hurbanovo zapísanej na LV č. 4186 ako parcela registra „E“ č. 32/2 – zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 983 m2. 

Okresný úrad Komárno, katastrálny odbor zistil nedostatok, že vo Výpise z uznesenia 
MZ č. 410/2021 popis predmetu kúpnej zmluvy nie je v súlade s kúpnou zmluvou a že 
neobsahuje informáciu o tom, že bolo schválené potrebným počtom hlasov. 
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Uznesenie  č. 477/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
d o p ĺ ň a 
Uznesenie č. 410/2021 – MZ zo dňa 29.04.2021 a po doplnení bude mať nasledovné 
znenie: 
Uznesenie č. 410/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove   súhlasí 
v súlade s § 9, ods. 2, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o  majetku obcí v platnom znení s 
odkúpením nehnuteľnosti: 
- parcela registra „C“ č. 1379/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 678 m2, ktorá 
vznikla geometrickým plánom na určenie vlastníckych práv, č. plánu 50301241-82/2020 
zo dňa 21.08.2020, úradne overený pod číslom 776/20 ako diel číslo 1 z pôvodnej parcely 
registra „E“ č. 32/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 983 m2, v k. ú. Hurbanovo, 
vedený na LV č. 4186, 
- parcela registra „C“ č. 1383/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 305 m2, ktorá 
vznikla geometrickým plánom na určenie vlastníckych práv, č. plánu 50301241-82/2020 
zo dňa 21.08.2020, úradne overený pod číslom 776/20 ako diel číslo 2 z pôvodnej parcely 
registra „E“ č. 32/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 983 m2, v k. ú. Hurbanovo, 
vedený na LV č. 4186, do výlučného vlastníctva Mesta Hurbanovo za kúpnu cenu vo 
výške 7 800,00 €, ktorá bola stanovená znaleckým posudkom č. 80/2020 zo dňa 
12.10.2020. Poplatky spojené s prevodom nehnuteľností hradí Mesto Hurbanovo. 
 
Z celkového počtu 11 poslancov MZ hlasovalo:  za   11 
          proti    0 
          zdržal sa hlasovania   0 
 
18.3 Doplnenie uznesenia č. 429/2021 - MZ 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 

Okresný úrad Komárno, katastrálny odbor vydal Rozhodnutie o prerušení konania č. 
V-3071/2021-6 ohľadom Návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností zo 
dňa 24.06.2021, tykajúci sa účastníkov konania Mesto Hurbanovo – ako kupujúci a FCC 
Slovensko, s.r.o., so sídlom Bratislavská 18, 900 51 Zohor, IČO: 31 318 762 – ako 
predávajúci, ktorý sa týka odpredaja stavieb: 
- oceľový prístrešok so súpisným číslom 2859 na parcele registra „C“ č. 3187/3 
- mostná váha so súpisným číslom 2859 na parcele registra „C“ č. 3187/4 

Okresný úrad Komárno, katastrálny odbor zistil nedostatok, že Výpis z uznesenia MZ 
č. 429/2021 neobsahuje označenie predmet prevodu a označenie právneho predpisu na 
základe ktorého bol právny úkon schválený. 
Uznesenie  č. 478/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
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d o p ĺ ň a 
bod 2./ Uznesenia č. 429/2021 – MZ zo dňa 27.05.2021 nasledovne: 
2./ súhlasí 
v súlade s § 9, ods. 2, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení s 
nadobudnutím nehnuteľného majetku evidovaného na LV č. 4011 v k. ú. Hurbanovo, a to 
stavieb: 
- oceľový prístrešok so súpisným číslom 2859 na parcele registra „C“ č. 3187/3, 
- mostná váha so súpisným číslom 2859 na parcele registra „C“ č. 3187/4, 
na základe kúpnej zmluvy medzi Mestom Hurbanovo a spoločnosťou FCC Slovensko, 
s.r.o. za kúpnu cenu 1,00 €. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
Botoš, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová, Melich,                                     za                                 9 
Schvarcz, Ševčík, Bc.Tomaščin, Mgr.Tužinčin, Žigová                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                      proti              0                                   
Doležaj                                                                                                           zdržal sa hlasovania   1 
Počas hlasovania Mgr. Pupák nebol prítomný. 
 
18.4  Súhlas s odpredajom pozemku – Mária Godová – II. kolo 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
        Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 446/2021-MZ zo dňa 
24.06.2021 bolo schválené zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo odpredať pozemok v k. 
ú. Hurbanovo, zapísaného na LV č. 2376, a to parcelu registra „C“ č. 3068/2 – záhrada o 
výmere 91 m2 do výlučného vlastníctva pani Márie Godovej, bytom Podzáhradná 150, 
947 01 Hurbanovo, podľa § 9a, ods. 8. písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
platnom znení, za kúpnu cenu stanovenú v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s 
majetkom Mesta Hurbanovo vo výške 5,00 €/m2 , t.j. celkom: 455,00 €. Zámer mesta bol 
zverejnený zákonným spôsobom na úradnej tabuli a webovej stránke mesta. Schválenie 
odpredaja nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení si vyžaduje súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov 
mestského zastupiteľstva. 
 
Uznesenie  č. 479/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í 
s odpredajom pozemku v k. ú. Hurbanovo, zapísaného na LV č. 2376, a to parcelu registra 
„C“ č. 3068/2 – záhrada o výmere 91 m2 do výlučného vlastníctva Márie Godovej, bytom 
Podzáhradná 150, 947 01 Hurbanovo, za kúpnu cenu 5,00 €/m2, t. j. celkom: 455,00 €, 
podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. 
Poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí nadobúdateľ. 
o d ô v o d ň u j e    prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne: 
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Žiadaný pozemok je priľahlý a priamo susedí zo zadnej strany k pozemkom, ktoré 

sú vo vlastníctve žiadateľky, kde sa nachádza aj rodinný dom so súpisným číslom 1249, v 
ktorom žiadateľka býva so svojou rodinou. Žiadaný pozemok dlhé roky používa 
žiadateľka ako záhradu pre vlastné účely nevedomky, že tento pozemok je vo vlastníctve 
Mesta Hurbanovo a bez nájomnej zmluvy. Keďže tento pozemok je neprístupný a pre 
Mesto Hurbanovo nevyužiteľný, 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. 

Tento pozemok je pre Mesto Hurbanovo nevyužiteľný pre iné účely. Pozemok z 
hľadiska ich dispozície nie je vhodný na samostatné využívanie. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                           za                                11                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
18.5  Súhlas s odpredajom pozemku – Darina Szabóová – II. kolo 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
        Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 449/2021-MZ zo dňa 
24.06.2021 bolo schválené zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo odpredať pozemok v k. 
ú. Hurbanovo, zapísaného na LV č. 2376, a to parcelu registra „C“ č. 299 – záhrada o 
výmere 1.262 m2 do výlučného vlastníctva Dariny Szabóovej, bytom Agátová 49, 947 01 
Hurbanovo, podľa § 9a, ods. 8. písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení, za kúpnu cenu stanovenú v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
Mesta Hurbanovo vo výške 5,00 €/m2 , t.j. celkom: 6.310,00 €. Zámer mesta bol 
zverejnený zákonným spôsobom na úradnej tabuli a webovej stránke mesta. Schválenie 
odpredaja nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení si vyžaduje súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov 
mestského zastupiteľstva. 
 
Uznesenie  č. 480/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í 
s odpredajom pozemku v k. ú. Hurbanovo, zapísaného na LV č. 2376, a to parcelu registra 
„C“ č. 299 – záhrada o výmere 1.262 m2 do výlučného vlastníctva Dariny Szabóovej, 
bytom Agátová 49, 947 01 Hurbanovo, za kúpnu cenu 5,00 €/m2, t.j. celkom: 6 310,00 €, 
podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. 
Poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí nadobúdateľ. 
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 so súpisným číslom 1488, v 
ktorom žiadateľka býva so svojou rodinou. Žiadaný pozemok dlhé roky používa 
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žiadateľka ako záhradu pre vlastné účely. Keďže tento pozemok je neprístupný a pre 
Mesto Hurbanovo nevyužiteľný, 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. 

Tento pozemok je pre Mesto Hurbanovo nevyužiteľný pre iné účely. Pozemok z 
hľadiska ich dispozície nie je vhodný na samostatné využívanie. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                           za                                11                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
18.6  Súhlas s odpredajom pozemku – Ing. Mária Práznovská – II. kolo 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
      Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 447/2021-MZ zo dňa 24.06.2021 
bolo schválené zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo odpredať pozemok v k. ú. 
Hurbanovo, zapísaného na LV č. 2376, a to parcelu registra „C“ č. 3954 – orná pôda o 
výmere 3.114 m2 do výlučného vlastníctva pani Ing. Márie Práznovskej, bytom Holanovo 
3916, 947 01 Hurbanovo, podľa § 9a, ods. 8. písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení, za kúpnu cenu stanovenú v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom Mesta Hurbanovo vo výške 9,00 €/m2 , t.j. celkom: 28.026,00 €. Zámer mesta 
bol zverejnený zákonným spôsobom na úradnej tabuli a webovej stránke mesta. 
Schválenie odpredaja nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v platnom znení si vyžaduje súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov 
mestského zastupiteľstva. 
 
Uznesenie  č. 481/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í 
s odpredajom pozemku v k. ú. Hurbanovo, zapísaného na LV č. 2376, a to parcelu registra 
„C“ č. 3954 – orná pôda o výmere 3.114 m2 do výlučného vlastníctva pani Ing. Márie 
Práznovskej, bytom Holanovo 3916, 947 01 Hurbanovo, za kúpnu cenu 9,00 €/m2, t. j. 
celkom: 28.026,00 €, podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
platnom znení. Poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí nadobúdateľ. 
o d ô v o d ň u j e   prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne: 
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. 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                           za                                11                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
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18.7 Súhlas s prenájmom objektu pre Heineken Slovensko, a.s. – II. kolo 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
        Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 450/2021-MZ zo dňa 
24.06.2021 bol schválený 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, areál Mestskej čistiarne odpadových vôd v Hurbanove, pre spoločnosť 
Heineken Slovensko, a.s., so sídlom Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo, IČO: 36 528 
391. Zámer Mesta Hurbanovo prenajať havarijnú nádrž o výmere 363 m2 , ktorá sa 
nachádza na parcele registra „C“ č. 2190/7 – zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. 
Hurbanovo, areál Mestskej čistiarne odpadových vôd v Hurbanove pre spoločnosť 
Heineken Slovensko, a.s., so sídlom Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo, IČO: 36 528 
391 podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona o majetku obcí za cenu prenájmu vo výške 1,00 € 
mesačne na obdobie 10 rokov bol zverejnený zákonným spôsobom na úradnej tabuli a 
webovej stránke mesta. Schválenie prenájmu nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 9, písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení si vyžaduje súhlas trojpätinovej 
väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 
 
Uznesenie  č. 482/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í 
s prenájmom havarijnej nádrže o výmere 363 m2, ktorá sa nachádza na parcele registra 
„C“ č. 2190/7 – zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Hurbanovo, areál Mestskej čistiarne 
odpadových vôd v Hurbanove pre spoločnosť Heineken Slovensko, a.s., so sídlom 
Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo, IČO: 36 528 391 za cenu prenájmu vo výške 1,00 € 
mesačne na obdobie 10 rokov, podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v platnom znení. Ostatné podmienky prenájmu budú ustanovené v nájomnej 
zmluve. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                           za                                11                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
18.8 Súhlas s odpredajom 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 RNDr. Miroslava 
Nemčeka, bytom Novozámocká 174/139, 947 03 Hurbanovo, ohľadom odpredaja časti 
pozemku, z parcely registra „C“ č. 3331 – záhrada o celkovej výmere 997 m2 , ktorá je vo 
vlastníctve Mesta Hurbanovo, vedená na LV č. 2869. Jedná sa o časť z pozemku v k. ú. 
Bohatá, rekreačná oblasť Bagrovisko. Žiadateľ je vlastníkom pozemku, parcely registra 
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„C“ č. 3332 – záhrada o výmere 732 m2 , v k. ú. Bohatá, rekreačná oblasť Bagrovisko, 
pozemok vedený na LV č. 2548. Žiadateľ plánuje v budúcnosti vybudovať rekreačnú 
chatu, avšak momentálny tvar, resp. čelná šírka pozemku 10 m je limitujúci a stráca na 
využití zámeru pána Nemčeka. Pozemok žiadateľa priamo susedí s pozemkom parcely č. 
3331, ktorý je vo vlastníctve Mesta Hurbanovo. Z vyššie uvedeného dôvodu dal žiadateľ 
vyhotoviť geometrický plán na oddelenie parciel v zmysle uznesenia Mestského 
zastupiteľstva v Hurbanove č. 448/2021 – MZ zo dňa 24.06.2021, kedy bol udelený súhlas 
s odpredajom časti pozemku. Geometrickým plánom č. 50301241-78/2021 zo dňa 
08.08.2021 vyhotoveným Ing. Klaudiou Ostružlíkovou, číslo úradného overenia G1-
877/2021 zo dňa 27.08.2021 bola vytvorená parcela registra „C“ č. 3331/2 – záhrada o 
výmere 172 m2 , ktorá je predmetom odpredaja. 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. Žiadateľ je vlastníkom pozemku, parcely registra „C“ č. 3332 – záhrada o 
výmere 732 m2 , v k. ú. Bohatá, rekreačná oblasť Bagrovisko, pozemok vedený na LV č. 
2548, kde plánuje v budúcnosti vybudovať rekreačnú chatu, avšak momentálny tvar, resp. 
čelná šírka pozemku 10 m je limitujúca a stráca na využití zámeru žiadateľa. Pozemok 
žiadateľa priamo susedí s pozemkom parcely č. 3331, ktorý je vo vlastníctve Mesta 
Hurbanovo. Vytvorením parcely č. 3331/2 – záhrada o výmere 172 m2 sa atraktívnosť 
mestského pozemku, parcely č. 3331/1 – záhrada o výmere 825 m2 neznížila. Z toho 
dôvodu geometrickým plánom oddelený pozemok nie je pre Mesto Hurbanovo využiteľný 
pre iné účely, nie je predpoklad, že by sa predal formou verejnej súťaže alebo dobrovoľnej 
dražby. 
 
Uznesenie  č. 483/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
k o n š t a t u j e, 
že odpredaj pozemku v k. ú. Bohatá, rekreačná oblasť Bagrovisko, a to:  parcela registra 
„C“ č. 3331/2 – záhrada o výmere 172 m2, ktorá bola oddelená geometrickým plánom č. 
50301241-78/2021 zo dňa 08.08.2021, číslo úradného overenia G1-877/2021 zo dňa 
27.08.2021, za kúpnu cenu stanovenú v zmysle Znaleckého posudku č. 75/2021 zo dňa 
07.09.2021 vypracovaného znalcom Ing. Helena Botlóová, vo výške kúpnej ceny celkom 
3.160,00 €, je prípad hodný osobitného zreteľa. 
o d ô v o d ň u j e    prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne: 

Nakoľko RNDr. Miroslav Nemček je vlastníkom pozemku, parcely registra „C“ č. 
3332 – záhrada o výmere 732 m2, v k. ú. Bohatá, rekreačná oblasť Bagrovisko, pozemok 
vedený na LV č. 2548. Žiadateľ plánuje na tomto pozemku v budúcnosti vybudovať 
rekreačnú chatu, avšak momentálny tvar, resp. čelná šírka pozemku 10 m je limitujúca. 
Pozemok žiadateľa priamo susedí s pozemkom parcely č. 3331, ktorý je vo vlastníctve 
Mesta Hurbanovo. Vytvorením parcely č. 3331/2 – záhrada o výmere 172 m2 by sa 
atraktívnosť mestského pozemku, parcely č. 3331/1 – záhrada o výmere 825 m2 neznížila. 
Preto si žiadateľ podal žiadosť o odkúpenie predmetného pozemku do svojho výlučného 



 
Zápisnica z 30. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 

konaného dňa 23. 9. 2021 
- 33 - 

 
vlastníctva. 

Novovytvorený pozemok je pre Mesto Hurbanovo nevyužiteľný pre iné účely. 
Pozemok z hľadiska ich 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. Bohatá, a to: parcelu 
registra „C“ č. 3331/2 – záhrada o výmere 172 m2 vedeného na LV č. 2869 do výlučného 
vlastníctva RNDr. Miroslava Nemčeka, bytom Novozámocká 174/139, 947 03 Hurbanovo 
za kúpnu cenu stanovenú v zmysle Znaleckého posudku č. 75/2021 zo dňa 07.09.2021 
vypracovaného znalcom Ing. Helena Botlóová, vo výške kúpnej ceny celkom: 3.160,00 €. 

Kupujúci na vlastné náklady zabezpečí prekládku rozvodnej skrine elektrickej 
energie, ktorá patrí k pozemku parc. č. 3331 a nachádza sa v časti pozemku, o ktorého 
kúpu požiadal. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                           za                                11                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
18.9 Súhlas s odpredajom pozemku pre manželov Svetlošákových 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
        Dňa 21.07.2021 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť manželov Štefana 
Svetlošáka a Ľubomíry Svetlošákovej, obaja bytom Holanovo 1994, 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. 3967/2 – orná pôda o výmere 
2.014 m2 zapísaný na LV č. 2376. Žiadaný pozemok sa nachádza priamo za pozemkami, 
na ktorom je rodinný dom žiadateľov a taktiež za pozemkom – záhradou, ktorý je taktiež 
vo vlastníctve žiadateľov. Žiadatelia žiadajú odkúpiť vyššie uvedený pozemok z dôvodu, 
že pre iných žiadateľov je neprístupný zo súčasnej komunikácie a preto majú záujem 
vyššie uvedený pozemok odkúpiť do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. 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. Podobné pozemky, ktoré hraničia s 
pozemkom žiadateľa v mestskej časti Holanovo, Mesto Hurbanovo už v minulosti 
odpredalo práve spôsobom osobitného zreteľa. Nakoľko žiadaný pozemok hraničí s 
pozemkami, ktoré sú vo vlastníctve manželov Svetlošákových, 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. 
 
Uznesenie  č. 484/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
k o n š t a t u j e, 
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že odpredaj pozemku v k. ú. Hurbanovo, parcela registra „C“ č. 3967/2 – orná pôda o 
výmere 2.014 m2 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Štefana Svetlošáka a 
Ľubomíry Svetlošákovej, obaja bytom Holanovo 1994, 947 01 Hurbanovo za kúpnu cenu 
stanovenú v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo, 
prílohy č. 3, vo výške 9,00 €/m2, je prípad hodný osobitného zreteľa. 
o d ô v o d ň u j e  prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne: 

Žiadaný pozemok hraničí s pozemkami, ktoré sú vo vlastníctve manželov 
Svetlošákových, 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, 
s c h v a ľ u j e 
zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo odpredať nehnuteľnosť v k. ú. Hurbanovo, 
pozemok, parcelu registra „C“ č. 3967/2 – orná pôda o výmere 2.014 m2, zapísaný na LV 
č. 2376 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Štefana Svetlošáka a Ľubomíry 
Svetlošákovej, obaja bytom Holanovo 1994, 947 01 Hurbanovo za kúpnu cenu stanovenú 
v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo, prílohy č. 3, vo 
výške 9,00 €/m2, t. j. kúpna cena celkom: 18 126,00 €. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
Botoš, Doležaj, RNDr.Hamranová, Melich, Mgr.Pupák,                                            za                                10 
Schvarcz, Ševčík, Bc.Tomaščin, Mgr.Tužinčin, Žigová                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                      proti              0                                   
PaedDr.,Mgr.Hajníková                                                                                       zdržal sa hlasovania   1 
 
18.10 Súhlas s odpredajom pozemku pre manželov Kobyľákových 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
        Dňa 21.07.2021 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť manželov Miroslava 
Kobyľáka a Janky Kobyľákovej, obaja bytom Holanovo 1995, 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. 3967/1 – orná pôda o výmere 
2.013 m2 zapísaný na LV č. 2376. Žiadaný pozemok sa nachádza priamo za pozemkami, 
na ktorom je rodinný dom žiadateľov a taktiež za pozemkom – záhradou, ktorý je taktiež 
vo vlastníctve žiadateľov. Žiadatelia žiadajú odkúpiť vyššie uvedený pozemok z dôvodu, 
že pre iných žiadateľov je neprístupný zo súčasnej komunikácie a preto majú záujem 
vyššie uvedený pozemok odkúpiť do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. 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. Podobné pozemky, ktoré hraničia s 
pozemkom žiadateľa v mestskej časti Holanovo, Mesto Hurbanovo už v minulosti 
odpredalo práve spôsobom osobitného zreteľa. Nakoľko žiadaný pozemok hraničí s 
pozemkami, ktoré sú vo vlastníctve manželov Kobyľákových, a tento pozemok nie je pre 
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Mesto Hurbanovo využiteľný pre iné účely, nie je predpoklad, že by sa predal formou 
verejnej súťaže alebo dobrovoľnej dražby. 
 
Uznesenie  č. 485/2021-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. 3967/1 – orná pôda o 
výmere 2.013 m2 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Miroslava Kobyľáka a 
Janku Kobyľákovú, obaja bytom Holanovo 1995, 947 01 Hurbanovo, za kúpnu cenu 
stanovenú v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo, 
prílohy č. 3, vo výške 9,00 €/m2 je prípad hodný osobitného zreteľa. 
o d ô v o d ň u j e   prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne: 

Žiadaný pozemok hraničí s pozemkami, ktoré sú vo vlastníctve manželov 
Kobyľákových, 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. 
s c h v a ľ u j e 
zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo odpredať nehnuteľnosť v k. ú. Hurbanovo, 
pozemok, parcelu registra „C“ č. 3967/1 – orná pôda o výmere 2.013 m2, zapísaný na LV 
č. 2376 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Miroslava Kobyľáka a Janky 
Kobyľákovej, obaja bytom Holanovo 1995, 947 01 Hurbanovo za kúpnu cenu stanovenú v 
zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo, prílohy č. 3, vo 
výške 9,00 €/m2, t. j. kúpna cena celkom: 18 117,00 €. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                           za                                11                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
18.11 Súhlas s odpredajom pozemku pre MUDr. Marianu Bóznerovú 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
        Dňa 20.04.2021 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť od MUDr. Mariany 
Bóznerovej, trvale bytom Gaštanová 17, 947 01 Hurbanovo ohľadom odpredaja pozemkov 
vo vlastníctve Mesta Hurbanovo. Jedná sa o pozemky v k. ú. Hurbanovo, parcela registra 
„C“ č. 2682/3 – ostatná plocha o výmere 79 m2 zapísaného na LV č. 2376 a parcela 
registra „C“ č. 2553/6 – ostatná plocha o výmere 70 m2 zapísaného na LV č. 4187. 
Uvedený pozemok priamo susedí s pozemkom, ktorý je vo vlastníctve žiadateľky, a ktorý 
používa ako záhradku už dlhé roky. Žiadateľka má v záujme vysporiadať majetkové 
vzťahy k pozemkom, ktoré sú priľahlé k jej záhradke pred rodinným domom, v ktorom 
býva, a preto má záujem vyššie uvedené pozemky odkúpiť do svojho výlučného 
vlastníctva. 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 
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väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. Cez pozemok parcela registra „C“ 
č. 2553/6 je vedené verejné osvetlenie a nachádza sa bezprostredne vedľa telesa vozovky, 
preto môže byť pre mesto Hurbanovo potrebný na vybudovanie chodníka. Preto uvedený 
pozemok mesto neodporúča predať. Nakoľko žiadaný pozemok priamo susedí s 
pozemkom MUDr. Bóznerovej, ktorý využíva ako svoju záhradu už dlhé roky 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. 
 
Po predložení materiálu prebehla diskusia k bodu rokovania. Otázky na Ing. Dobiho, 
vedúceho správneho oddelenia mali  poslanci: Doležaj, Botoš, Žigová, PaedDr., Mgr. 
Hajníková, Mgr. Pupák a Ševčík. 
 
Návrh na uznesenie - 1. verzia: 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
k o n š t a t u j e, 
že odpredaj pozemkov v k. ú. Hurbanovo, parcela registra „C“ č. 2682/3 – ostatná plocha 
o výmere 79 m2 a parcela registra „C“ č. 2553/6 – ostatná plocha o výmere 70 m2, do 
výlučného vlastníctva MUDr. Mariany Bóznerovej, bytom Gaštanová 17, 947 01 
Hurbanovo za kúpnu cenu stanovenú v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s 
majetkom Mesta Hurbanovo, prílohy č. 3, vo výške 14,00 €/m2, je prípad hodný 
osobitného zreteľa. 
o d ô v o d ň u j e  prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne: 

Žiadané pozemky priamo susedia s pozemkom MUDr. Bóznerovej, ktorý využíva 
ako svoju záhradku už dlhé roky, a tieto pozemky nie sú pre Mesto Hurbanovo využiteľné 
pre iné účely. Pozemky z hľadiska ich dispozície nie sú vhodné na samostatné využívanie. 
s c h v a ľ u j e 
zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo odpredať nehnuteľnosti v k. ú. Hurbanovo, 
pozemok parcela registra „C“ č. 2682/3 – ostatná plocha o výmere 79 m2, vedeného na LV 
č. 2376, a pozemok parcela registra „C“ č. 2553/6 – ostatná plocha o výmere 70 m2 
zapísaného na LV č. 4187, do výlučného vlastníctva MUDr. Mariany Bóznerovej, bytom 
Gaštanová 17, 947 01 Hurbanovo za kúpnu cenu stanovenú v zmysle Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo, prílohy č. 3, vo výške 14,00 €/m2, t. j. kúpna 
cena celkom: 2 086,00 €. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
PaedDr.,Mgr.Hajníková, Doležaj, Mgr.Pupák                                               za                                 3                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                      proti              0                                   
Botoš, RNDr.Hamranová, Melich, Ševčík,                                                                   zdržal sa hlasovania   8 
Schvarcz, Bc.Tomaščin, Mgr.Tužinčin, Žigová 
Tento návrh na uznesenie poslancami MsZ nebol prijatý. 
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Návrh na uznesenie - 2. verzia: 
Uznesenie  č. 486/2021-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. 2682/3 – ostatná plocha o 
výmere 79 m2 do výlučného vlastníctva MUDr. Mariany Bóznerovej, bytom Gaštanová 
17, 947 01 Hurbanovo za kúpnu cenu stanovenú v zmysle Zásad hospodárenia a 
nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo, prílohy č. 3, vo výške 14,00 €/m2, je prípad 
hodný osobitného zreteľa. 
o d ô v o d ň u j e   prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne: 

Žiadaný pozemok priamo susedí s pozemkom pani MUDr. Bóznerovej, ktorý využíva 
ako svoju záhradku už dlhé roky, a tento pozemok nie je pre Mesto Hurbanovo využiteľný 
pre iné účely. 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, 
pozemok parcelu registra „C“ č. 2682/3 – ostatná plocha o výmere 79 m2, vedeného na LV 
č. 2376 do výlučného vlastníctva pani MUDr. Mariany Bóznerovej, bytom Gaštanová 17, 
947 01 Hurbanovo za kúpnu cenu stanovenú v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s 
majetkom Mesta Hurbanovo, prílohy č. 3, vo výške 14,00 €/m2, t. j. kúpna cena celkom:  
1 106,00 €. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová, Melich, Mgr.Pupák                              za                                 9 
Schvarcz, Ševčík, Bc.Tomaščin, Mgr.Tužinčin, Žigová                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                      proti              0                                   
Botoš, Doležaj                                                                                                   zdržal sa hlasovania   2 
 
18.12 Súhlas s odpredajom pozemku pre RMB Com, s.r.o. 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
        Dňa 28.07.2021 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť o pokračovanie nájmu od 
spoločnosti RMB Com, s.r.o., so sídlom Holanovo 2012/53, 947 01 Hurbanovo, IČO: 53 
796 012, zastúpená konateľkou Mgr. Lenkou Šupicovou. Žiadateľka je partnerka pána 
Reného Blažeja, ktorý prenajíma pozemok o výmere 102 m2 , z parcely č. 1446/12 – 
ostatná plocha v k. ú. Bohatá na základe Nájomnej zmluvy o nájme pozemku na dočasné 
užívanie č. NEH_287/2016 zo dňa 04.11.2016 a v zmysle Dodatku č. 1 k Nájomnej 
zmluve o nájme pozemku na dočasné užívanie č. NEH_287/2016 zo dňa 01.07.2020. 
Nájomná zmluva č. NEH_287/2016 končí dňom 03.11.2021. Spoločnosť RMB Com, s.r.o. 
v zastúpení konateľky Mgr. Lenky Šupicovej ako partnerky pána Reného Blažeja má 
záujem o pokračovanie v nájme pozemku. Na uvedenom pozemku stojí dočasná stavba – 
budova predajne na sídlisku Vinohrady v Hurbanove, ktorá bola kompletne 
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zrekonštruovaná z dôvodu zahájenia prevádzky cukrárne a zmrzlinárne. Spomínaná 
cukráreň sa za krátky čas stala obľúbenou medzi obyvateľmi Hurbanova ako aj medzi 
obyvateľmi zo širokého okolia. Majitelia investovali do prevádzky cukrárne svoje 
finančné prostriedky, aby vytvorili príjemné prostredie a pohodu pri posedení pri káve, 
zákusku alebo zmrzline. V zadnej a na vedľajšej časti pozemku plánujú zriadenie terasy na 
posedenie a relax. Z toho dôvodu by chcel žiadateľ prenajímať o 90 m2 viac plochy ako to 
bolo doteraz (uvedené v žiadosti). To znamená, že z pôvodnej výmery prenajatého 
pozemku 102 m2 , z pozemku parc. č. 1446/12, by si žiadateľ prenajímal celkovú výmeru 
pozemku 192 m2 . Zákon č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení v § 9a, ods. 9, 
písm. c) pripúšťa prenajať majetok mesta bez verejnej súťaže alebo dobrovoľnej dražby v 
prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov zastupiteľstva. Nakoľko žiadateľka spolu s 
pánom Reném Blažejom prevádzkuje cukráreň a zmrzlináreň v budove, ktorá sa nachádza 
na žiadanom pozemku, 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. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení.  
 
Uznesenie  č. 487/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
k o n š t a t u j e 
že prenájom časti z pozemku, z parcely registra „C“ č. 1446/12 – ostatná plocha o výmere 
192 m2 v k. ú. Bohatá pre žiadateľa spoločnosť RMB Com, s.r.o. je prípad hodný 
osobitného zreteľa. 
o d ô v o d ň u j e  prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne. 
Žiadateľka spolu s René Blažejom prevádzkujú v dočasnej stavbe – budova predajne, 
ktorá sa nachádza na žiadanom pozemku cukráreň a zmrzlináreň. Spomínaná cukráreň sa 
za krátky čas stala obľúbenou medzi obyvateľmi Hurbanova ako aj medzi obyvateľmi zo 
širokého okolia. 
s c h v a ľ u j e  
zverejnenie svojho zámeru prenajať časť z pozemku, z parcely registra „C“ č. 1446/12 – 
ostatná plocha o výmere 192 m2 pre spoločnosť RMB Com, s.r.o., so sídlom Holanovo 
2012/53, 947 01 Hurbanovo, IČO: 53 796 012, zast. Mgr. Lenkou Šupicovou – 
konateľkou, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) zákona 
č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení na úradnej tabuli a webovej stránke Mesta 
Hurbanovo, a to najmenej 15 dní pred schvaľovaním tohto nájmu mestským 
zastupiteľstvom. Cena nájmu sa určuje podľa Zásad hospodárenia a nakladania s 
majetkom Mesta Hurbanovo vo výške 10,00 €/m2 ročne, t. j. 1 920,00 € ročne. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                           za                                11                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
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18.13 Súhlas s vecným bremenom pre SPP, a.s. 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
        Dohoda o preložke plynárenského zariadenia bola uzatvorená podľa ustanovenia § 
269 ods. 2 Obchodného zákonníka, ustanovenia § 81 zákona č.251/2012 Z.z. o energetike 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, medzi zmluvnými stranami: SPP - distribúcia, 
a.s. so sídlom: Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739, Zápis v registri: 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, 
vložka č. 3481/B Zastúpené: Ing. Peter Jung, na základe plnej moci ( ďalej len „SPP-D“) a 
Mestom Hurbanovo so sídlom: Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo, IČO: 00306452, 
Zastúpené: Mgr. Peter Závodský, primátorom mesta. V zmysle dohody vyžaduje 
uzatvorenie Zmluvy na zriadenie vecného bremena z dôvodu, nakoľko bola realizovaná 
preložka pôvodného oceľového STL1 plynovodu DN100 v celkovej dĺžke cca 21,47 m na 
ulici Nejedlého z dôvodu, že sa jestvujúci objekt na parcelách č. 2746/6, 2746/7, 2746/8 a 
2746/9 sa nachádzal v ochrannom pásme STL1 OC DN100 plynovodu (ID 312746). Po 
realizácii preložky bol vypracovaný dňa 15.08.2021 Geometrický plán na vyznačenie 
vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sieti na parc. č. 2746/11 a 
2796 v k. ú. Hurbanovo. 
 
Uznesenie  č. 488/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
A.  súhlasí 
so zriadením vecného bremena bezodplatne, na dobu neurčitú v prospech oprávneného: 
Obchodné meno: SPP - distribúcia, a.s., sídlo: Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, 
IČO: 35 910 739, zastúpená: Ing. Peter Jung, na základe plnej moci na pozemkoch v k. ú. 
Hurbanovo, zapísaných na LV č. 2376 vo vlastníctve Mesta Hurbanovo, a to:  
- parcela registra „C“ č. 2796 – ostatná plocha o výmere 1 305 m2 
- parcela registra „C“ č. 2746/11 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 594 m2  
Vecné bremeno bude spočívať v povinnosti Mesta Hurbanovo strpieť na predmetných 
nehnuteľnostiach:  
a) zriadenie a uloženie stavby,  
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a 
akékoľvek iné stavebné úpravy plánovanej stavby a jej odstránenie,  
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, 
strojmi a mechanizmami budúcim oprávneným z vecného bremena alebo ním poverenými 
osobami v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon činností uvedených v bode a) a b) 
B.  poveruje 
primátora Mesta Hurbanovo Mgr. Petra Závodského k podpisu Zmluvy o zriadení vecného 
bremena v prospech tretej osoby podľa ust. § 50 v spojení s ust. § 151n a nasl. 
Občianskeho zákonníka a k podpisu Zmluvy o zriadení vecného bremena podľa ust. § 
151n a nasl. Občianskeho zákonníka v prospech oprávneného z vecného bremena: SPP - 
distribúcia, a.s., sídlo: Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739. 
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Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                           za                                10                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
Počas hlasovania Bc. Tomaščin nebol prítomný. 
 
18.14 Žiadosť o udelenie súhlasu s vyhlásením obchodnej verejnej súťaže na 
poľnohospodársku pôdu 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
        Dňa 15.07.2021 bol Mestu Hurbanovo doručený zo strany Agrocoop a.s. Imeľ návrh 
nájomnej zmluvy o nájme poľnohospodárskych pozemkov na pozemkov parcely registra 
„E“ v k. ú. Hurbanovo pre p. č. 1542/4, 1543/3, 1545/57, 1545/59 a 1545/62 (o rozlohe 
22.216 m2 ) Agrocoop a.s. Imeľ s návrhom nájomnej zmluvy zaslali aj ponuku na 
odkúpenie poľnohospodárskych pozemkov za 6.000 EUR/hektár. V zmysle Zásad 
hospodárenia s majetkom mesta Hurbanovo bol návrh nájomnej zmluvy odmietnutý a 
spoločnosti oznámené, že Mesto Hurbanovo prenájom poľnohospodárskych pozemkov 
realizuje formou Obchodnej verejnej súťaže. Ďalej vám oznamujem, že Nájomné zmluvy 
na poľnohospodárske pozemky mesta č. NEH_295/2011, NEH_296/2011 a 
NEH_297/2011 boli uzatvorené na dobu určitú a to na 10 rokov, s dátumom ukončenia 
nájomných zmlúv 31.10.2021. Z vyššie uvedených dôvodov vás žiadam o udelenie 
súhlasu – na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na poľnohospodársku pôdu – mestská 
časť Hurbanovo a mestská časť Bohatá. 
 
Do diskusie sa prihlásil Mgr. Pupák, Ing. Dobi, Bc. Tomaščin, Mgr. Závodský, Melich 
a Mgr. Tužinčin. 
Po diskusie Mgr. Pupák predložil poslanecký návrh o zmene pôvodného návrhu 
uznesenia. 
Pán primátor poprosil poslancov hlasovať najprv o  pôvodnom návrhu na uznesenie, až 
potom sa hlasovalo o poslaneckom návrhu. 
 
Pôvodný návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s vyhlásením obchodnej verejnej súťaže na poľnohospodársku pôdu v mestskej 
časti Hurbanovo a v mestskej časti Bohatá v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo, ide o pozemky u 
ktorých skončí nájomný vzťah k dátumu 31.10.2021 (zoznam uvedený v prílohe: celková 
výmera poľnohospodárskych pozemkov je 322 287 m2 plus výmera ostatných plôch 8 514 
m2) a pre pozemky parcely registra „E“ v k. ú. Hurbanovo pre p. č. 1542/4, 1543/3, 
1545/57, 1545/59 a 1545/62 (spolu o výmere 23.159 m2). 
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Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
                                                                                                    za                                 0                                                                                                                                                                             
Botoš, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová, Mgr.Pupák, Ševčík,                   proti             10                                  
Schvarcz, Melich, Bc.Tomaščin, Mgr.Tužinčin, Žigová 
Doležaj                                                                                                       zdržal sa hlasovania   1 
Tento návrh na uznesenie poslancami MsZ nebol prijatý. 
 
Poslanecký návrh Mgr. Pupáka: 
Uznesenie  č. 489/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí 
s vyhlásením obchodnej verejnej súťaže na poľnohospodársku pôdu v mestskej časti 
Hurbanovo a v mestskej časti Bohatá v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, 
s vyvolávacou jednotkovou cenou 135 eur za hektár pozemkov slúžiacich na 
poľnohospodársku výrobu na dobu prenájmu piatich rokov, ide o pozemky u ktorých 
skončí nájomný vzťah k dátumu 31.10.2021 (zoznam uvedený v prílohe: celková výmera 
poľnohospodárskych pozemkov je 322 287 m2 plus výmera ostatných plôch 8 514 m2) 
a pre pozemky parcely registra „E“ v k. ú. Hurbanovo pre p. č. 1542/4, 1543/3, 1545/57, 
1545/59 a 1545/62 (spolu o rozlohe 23.159 m2). 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                           za                                11                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
18.15 Žiadosť o udelenie súhlasu s vyhlásením obchodnej verejnej súťaže na 
chráničku optiky 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
        Mesto Hurbanovo začalo s výstavbou vlastnej metropolitnej optickej siete (ďalej len 
„MOSHU“) v roku 2006 v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied SR a Orange 
Slovensko a.s.  
V prvej etape bola vybudovaná kostrová optická sieť medzi prípojným bodom na ul. 
Sesílešskej a ul. 1. mája. Následne sa pripojila na túto kostrovú sieť budova Mestského 
úradu v Hurbanove ako hlavný zásobovací bod internetového signálu pre vlastné budovy a 
inštitúcie. Internetový signál dostávajú cez infraštruktúru MOSHU:  
• Štadión na ul. Športovej,  
• ZŠ a MŠ na ul. Športovej,  
• MsÚ v Hurbanove,  
• Budova Zdravotného strediska + MsP,  
• ZŠ na nám. M. Thege Konkolyho,  
• Kultúrne stredisko na nám. M. Thege Konkolyho,  
• Administratívna budova na nám. M. Thege Konkolyho,  
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• Materská škola na ul. Á. Fesztyho,  
• ZUŠ na ul. Komárňanskej,  
• Materská škola na ul. Nový diel,  
• Zariadenie pre seniorov Smaragd.  
Infraštruktúru MOSHU využívajú aj kamery slúžiace pre potreby MsP Hurbanovo v počte 
35 ks. 
Voľné kapacity MOSHU sú k dispozícii v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta 
Hurbanovo internetovým providerom, ktoré môžu poskytnúť obyvateľom dodanie 
internetového aj TV-signálu vo vysokej kvalite a to za odplatu v zmysle verejnej dražby. 
Pokládka HDPE vedenia na ul. Športová, Výskumnícka, Západná a Rybárska bola 
vybudovaná v roku 2019 a zaradená do majetku mesta v roku 2019, toto rozšírenie 
optickej siete umožňuje rozšíriť MOSHU do ďalších časti mesta, tak pre vlastné účely 
mesta, ako aj pre skvalitnenie služieb obyvateľom, žijúcim v tejto lokalite v prístupe k 
internetovému aj TV-signálu vo vysokej kvalite. Pokládka HDPE vedenia bola riešená v 
rámci stavby „KO-OKI – Hurbanovo, ul. Západná, VNK, TS, NNK“, investor ZSE 
Distribúcia. Po vybudovaní pokládky mesto bude mať možnosť rozšíriť MOSHU aj do 
ďalších častí mesta, kde pre väčší počet domácností môže dať k dispozícii svoje voľné 
kapacity a získať späť zainvestované peniaze z nájmu optických vlákien.  
Po pokládke HDPE vedenia mesto získalo cca 1550 bm prázdnej HDPE vedenia 
(chránička) ktoré je pripravené na „zafúknutie“ optických vedení s rôznymi parametrami 
(8, 16, 32 alebo aj viac vlákien). Vyhlásená obchodná verejná súťaž bude obsahovať 
nasledujúcu podmienku pre víťaza súťaže: V prípade, že nájomca má na území mesta 
(katastrálne územia Hurbanovo a Bohatá) vybudovanú optickú sieť alebo vybuduje 
optickú sieť počas doby platnosti nájomnej zmluvy s mestom Hurbanovo, umožní mestu 
Hurbanovo prípade potreby do 15 dní odo dňa doručenia tejto požiadavky využiť svoje 
optické vlákna v minimálnom počte 2 ks v celom profile pre ľubovoľný účel za takú istú 
cenu, akú platí nájomca podľa platnej nájomnej zmluvy za vlákna v metropolitnej optickej 
sieti Hurbanovo, inak má mesto Hurbanovo právo odstúpiť od zmluvy.  
 
Uznesenie  č. 490/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí 
s vyhlásením obchodnej verejnej súťaže na využitie HDPE vedenia – ul. Športová, 
Výskumnícka, Západná a Rybárska v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a 
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo, 
poveruje 
primátora mesta Mgr. Petra Závodského na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na 
využitie HDPE vedenia – ul. Športová, Výskumnícka, Západná a Rybárska v majetku 
mesta a určenia bližších podmienok pri napojení na existujúcu metropolitnú optickú sieť 
(ďalej len „MOSHU“) mesta Hurbanovo. 
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Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                           za                                11                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 19 – D i s k u s i a 
        V úvode diskusie Mgr. Závodský, primátor mesta predložil informatívnu správu o 
prevádzke mobilného odberného miesta v meste Hurbanovo. Zmluva o výpožičke bola 
podpísaná so spoločnosťou ADOS Život s.r.o. na obdobie od 6.7.2021 do 30.9.2021 
v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo. Na základe 
zmluvy o výpožičke naďalej funguje mobilné odberné miesto pre testovanie obyvateľov 
na ochorenie COVID-19 v budove Kultúrneho domu v Bohatej.  
Bc. Tomaščin pripomenul výkopové práce telefónneho vedenia na ul. Pribetskej. Prosil 
v budúcnosti dopredu oznámiť obyvateľom termín uskutočnenia zemných prác. 
Pochválil podujatie organizované Mestom Hurbanovo „Hurbanovský športový deň“ – 18-
26.9.2021. Navrhol umožniť spoločný priestor pre športovcov na trénovanie.  
Mgr. Pupák pozýval obyvateľov a fanúšikov futbalu na zápas dňa 26.9.2021 aj na 
stretnutie z príležitosti oslávenia životného jubilea 80 rokov Antona Zsigóa, najstaršieho 
aktívneho futbalistu v Hurbanove. 
- Pripomenul aktivitu k pozemkovému auditu, resp. iniciatívu členov Komisie výstavby, 
územného plánovania a regionálneho rozvoja pri MZ v Hurbanove, vďaka ich iniciatíve sa  
začali riešiť nevysporiadané pozemky a nehnuteľnosti bez zmluvného vzťahu vo 
vlastníctve mesta. Informoval o finančnej čiastke, ktorá bola schválená na dnešnom 
zasadnutí MZ. 
Poslanec Ševčík vymenoval realizované projekty v meste: 
- výmena otvorových konštrukcií na zariadení pre seniorov Smaragd vo výške 100 tisíc € 
- obnovenie bohatského parku vo výške 50 tisíc € 
- výmena asfaltového povrchu cesty na ul. Slobody – Árpáda Fesztyho  
- oprava strechy na poliklinike a rekonštrukcia budovy 
- rekonštrukcia kultúrneho domu je v štádiu riešenia 
- materská škola pre predprimárne vzdelávanie 
- výmena otvorových výplní v ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho s VJM, podbitie strechy 
a montáž bleskozvodu 
- vybudovanie kanalizácie v ZŠ Nám. Konkolyho - Thege 
- realizácia verejného osvetlenia v časti štátnej cesty 
- ľadová plocha je v prípravnom konaní. 
Bc. Tomaščin prosil na parkovisku pri Dome služieb zabezpečiť prekrytie 
odvodňovacieho kanálu. 
Poslanec Melich predložil návrh na zaradenie bodu - Správa o činnosti mestskej polície 
Hurbanovo do programu rokovania MZ. 
Pán Provazník, náčelník MsP prisľúbil vypracovanie štatistického vykázania na ďalšie 
zasadnutie MZ. 
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K bodu 20 – 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           
30. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove.   
 
 
 
 
 
                                                                                                     Mgr. Peter  Z á v o d s k ý                         
                                                                                                                 primátor mesta 
 
 
 
 
Overovatelia:    Mgr. Ľuboš  Tužinčin  
                                                                                                
                           František  Schvarcz       
 
 
 
 
 
 


