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Z á p i s n i c a 

 
z  31.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,  

ktoré sa konalo dňa 26. 10. 2021 
 

Rokovanie  31.  zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v  Hurbanove otvoril      
Mgr. Peter Závodský, primátor  mesta za účasti 9 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 
Mgr. Magdaléna Zahoranová, vedúca odd. regionálneho rozvoja MsÚ 
JUDr. Miroslav Rusňák, vedúci odd. služieb a odpadového hosp. 
hlv. kom. Jozef Provazník, náčelník Mestskej polície Hurbanovo 
 

Neprítomní, ospravedlnení: Marián Botoš a Eduard Ševčík 
 
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. Žiadosť o súhlas s obstaraním urnovej steny – kolumbária 
  5. Súhlas na vypracovanie Urbanistickej štúdie na lokalitu ND1 (ul. Fialková) Hurbanovo   
      a financovanie z vlastných zdrojov mesta Hurbanovo 
  6. Návrh VIII. zmeny rozpočtu mesta Hurbanovo na rok 2021 
  7. Žiadosť o príspevok v rámci aktivity „Komunitné sociálne služby“ a súhlas so  
      spolufinancovaním projektu 
  8. Súhlas na podanie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výzvy „Podpora udržateľnosti    
      a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19“ 
  9. Návrh na schválenie člena Komisie výstavby, územného plánovania a regionálneho   
      rozvoja pri MsZ Hurbanovo 
10. Správa o činnosti Mestskej polície v Hurbanove 
11. Zmena organizačnej štruktúry Mestského úradu od 01. 10. 2021 
12. Doplnenie uznesenia č. 438/2021 - MZ 
13. Rôzne 
  13.1 Súhlas s odpredajom pozemku – MUDr. Mariana Bóznerová – II. kolo 
  13.2 Súhlas s odpredajom pozemku – RNDr. Miroslav Nemček – II. kolo 
  13.3 Súhlas s odpredajom pozemku – manželia Kobyľákovi – II. kolo 
  13.4 Súhlas s odpredajom pozemku – manželia Svetlošákovi – II. kolo 
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  13.5 Súhlas s prenájmom pozemku – RMB Com s.r.o. – II. kolo 
  13.6 Žiadosť o zámenu pozemkov – František Loučka 
  13.7 Udelenie súhlasu s nájomnou zmluvou – MUDr. László Both 
  13.8 Žiadosť o odpredaj pozemku a súhlas s výstavbou – Mária Stojková  
  13.9 Žiadosť o prenájom priestorov – OZ Darts club Hurbanovo 
  13.10 Žiadosť o zapožičanie priestorov pre Základnú umeleckú školu Hurbanovo 
14. Diskusia 
15. Záver   
 
Program rokovania 31. zasadnutia mestského zastupiteľstva  konaného dňa 26. 10. 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, Anna Žigová 
Do návrhovej komisie boli hlasovaním – „za“ – 7, „proti“ – 0, „zdržal sa“ – 2 (Mgr. 
Pupák, Žigová),  zvolení navrhnutí členovia. 
Mandátová komisia:  
RNDr. Mária Hamranová, Jozef Doležaj, Mgr. Ľuboš Tužinčin  
Do mandátovej komisie boli hlasovaním – „za“ – 6, „proti“ – 0, „zdržal sa“ – 3 (dotknutí)  
zvolení navrhnutí členovia. 
 

Zapisovateľka:                                     Silvia Fejesová 
 

Overovatelia:       PaedDr., Mgr. Angelika  Hajníková 
                                                                         Ctibor  Melich                                                                                                       
 

K bodu 2 – I n t e r p e l á c i a 
        V rámci interpelácie Bc. Tomaščin predložil od spoluobčanov mesta viacero 
dotazov.  
- Žiadal o riešenie dopravnej situácie pred odbočkou z hlavnej cesty k obchodnému domu 
Tesco v Hurbanove. Uvedená problematika sa týka cyklistov, ktorí nemajú priestor na 
prejazd v tomto úseku. Navrhol zúžiť zelený pás aspoň o 30 cm, aby sa vytvoril väčší 
priestor.   
- Žiadal podľa možnosti posunúť betónové kvetináče pri odbočke z ul. Komárňanskej na 
ul. Súdna z dôvodu úzkej miestnej komunikácie. 
- Informoval sa o uskutočnení výstavby chodníka pre chodcov ul. Ordódyho – Pribetská 
Hurbanovo - časť Bohatá. 
- Pripomienkoval pokládku asfaltového povrchu ul. Árpáda Fesztyho pred materskou 
škôlkou, nakoľko stavebné práce neboli označené dopravnou tabuľou.  
- Prosil o orez konárov a kríkov vysunutých do cesty z dôvodu poškodzovania motorových 
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vozidiel v lokalite ABA. 
- Na záver sa informoval o ďalšom použití odstráneného asfaltového zostatku po 
rekonštrukcii miestnych komunikácií v meste. 
Mgr. Závodský, primátor mesta na dotazy odpovedal nasledovne: 
- Dopravná situácia na hlavnom cestnom ťahu pred obchodným domom Tesco spadá pod 
Slovenskú správu ciest. O možnostiach riešenia uvedenej situácie sa mesto bude 
informovať. V budúcnosti sa plánuje oprava miestnej komunikácie smerom od daňového 
úradu až po mestskú časť Bohatá. 
- Betónové kvetináče pri Pošte Hurbanovo boli umiestnené kvôli zabráneniu parkovania 
motorových vozidiel. Prisľúbil riešenie spomínanej situácie. 
- Výstavba chodníka pre chodcov v Bohatej v rámci projektovej dokumentácie bude 
pokračovať až po vydaní stavebného povolenia. Je možnosť získania dotácie cez Miestnu 
akčnú skupinu na chodníky k čomu je potrebné aj stavebné povolenie. Po získaní všetkých 
podkladov bude materiál predložený na schválenie podania žiadosti o dotáciu. 
- K chýbajúcemu dopravnému značeniu na ul. Á. Fesztyho poznamenal, že firma sa 
snažila umiestňovať dočasné dopravné značenie ako aj zábrany. Spätne sa mesto nevie 
k prípadu vyjadriť. 
- Situácia na lokalite ABA bude preverená. 
- K použitému asfaltu uviedol, že v jarných mesiacoch sa plánujú úpravy miestnych 
komunikácií v meste.  
Mgr. Pupák nadviazal na dotaz ohľadom výstavby chodníka pre chodcov v mestskej časti 
Bohatá. Či mesto nerozmýšľalo nad tým, že by bol spojený s cyklochodníkom. 
- Prosil informovať o fungovaní nového systému pri zbere komunálneho odpadu v meste. 
- Pýtal sa na štádium riešenia výstavby bytového domu, v zmysle uznesenia mestského 
zastupiteľstva z 29.1.2020.  
- Dotazoval pána Provazníka, náčelníka MsP ohľadom zakúpenia fotopascí a ich mieru 
využitia. 
- Ďalej, či má mestská polícia vedomosť o zvýšení krádeží bicyklov v meste. 
- Ďalej sa informoval, na aké účely sú použité vyrúbané dreviny.  
- Dotazoval Ing. Dobiho, vedúceho správneho oddelenia MsÚ, aké informácie má mesto 
o hromadných odkúpeniach nehnuteľností. 
- Prosil RNDr. Hamranovú o podanie informácii o plánovaných podujatiach mestom pre 
obyvateľov v zimnom období. 
- Tlmočil prosbu obyvateľov ul. Komárňanskej o opravu cesty pred bytovým domom 
oproti reštaurácie Central, resp. v akom štádiu je zabezpečenie vodozádržnej nádrže na 
dažďovú vodu. 
- Dotazoval Mgr. Tužinčina, predsedu komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov pri MZ v Hurbanove, kedy budú zverejnené majetkové 
priznania verejných funkcionárov, ktoré mestu ukladá zákon. 
Mgr. Závodský, primátor mesta k chodníku uviedol, že nebol projektovaný ako 
cyklochodník. Pri pripomienkach regionálnej správy a údržby ciest mesto muselo pristúpiť 
k zúženiu chodníka. Vzhľadom na intenzitu chodcov ho budú mať možnosť využiť aj 
cyklisti.  
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- K prebiehaniu odvozu komunálneho odpadu konštatoval, že na stránke mesta bol 
zverejnený obyvateľom oznam ohľadne otázok.  
Podstatné zmeny nehrozia, zber komunálneho odpadu bude prebiehať tak isto ako doteraz, 
len poskytovateľom bude externá spoločnosť. 
- K výstavbe bytového domu uviedol, že v rámci dnešného rokovania MZ bude riešená 
lokalita, ktorá slúži na výstavbu bytového domu.  
- K oprave cesty pri bytovom dome oproti reštaurácii Central konštatoval, že mesto 
preverovalo situáciu, vlastník nehnuteľnosti je povinný zabezpečiť odvod dažďovej vody 
tak, aby nevytvárala kaluže na verejnom priestranstve.  
- Vyrúbané drevo je umiestnené na dvore Úseku služieb. Následne sa rozdáva s platbou za 
odvoz ako sociálna výpomoc pre sociálne slabšie rodiny ako palivové drevo. 
Mgr. Tužinčin odpovedal, že po zasadaní komisie sa zverejnia majetkové priznania 
verejných funkcionárov. 
Pán Provazník, náčelník MsP uviedol, že štyri fotopasce sú funkčné, sú plne využívané 
pri prípadoch ochrany majetku a pri odhaľovaní nelegálnych skládok.  
Mgr. Pupák pripomenul Občianske združenie v meste Košice, ktoré osadilo fotopasce v 
spolupráci s políciou a následne vinníkov zverejnilo na facebooku a medializovali 
v regionálnych štátnych novinách.  
Pán poslanec apeloval na diskusiu MZ o osadení fotopascí, zo strany poslancov odzneli 
výhovorky, že podľa zákona o ochrane osobných údajov sa nedajú osádzať. 
Podľa názoru Mgr. Závodského občianske združenie porušuje zákon o ochrane osobných 
údajov. 
Pán Provazník, náčelník MsP konštatoval, že stanovené predpisy musia byť dodržané 
ohľadom používania fotopascí. Záznamy sú vyhodnotené a evidované. Monitorované 
pásma musia byť označené. Príslušníci mestskej polície boli vyškolení o používaní 
fotopascí.  
Pán náčelník ku krádeží bicyklov poznamenal, že mestská polícia má vedomosť o 
zvýšenom výskyte krádeží, dlhodobo sa rieši v spolupráci s obvodným oddelením 
policajného zboru. Hlavne v bytových domoch ul. Sládkovičova a sídlisko Stred 
monitoruje sa pomocou fotopascí a kontrolujú sa vchody. Zo štyroch nahlásených skutkov 
sa podarili objasniť tri. 
Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia na dotaz uviedol, že mesto nie je o odkupovaniach 
majetku súkromných osôb informované. Občania nič nesignalizovali, mesto nemá 
vedomosť o takejto činnosti. 
RNDr. Hamranová odpovedala, že organizácie odvolávajú na zimu plánované podujatia. 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva neodporúča organizovať podujatia vo 
vnútorných priestoroch, nakoľko sú limitované 25 percentnou kapacitou. 
Mesto pripravuje na 27. 11. 2021 podujatie, tzv. Zóna bez peňazí v Kultúrnom dome. 
Organizátor je Centrum voľného času v spolupráci s červeným krížom. Dňa 15. - 17. 12. 
2021 sa uskutočnia Fesztyho dni v ZŠ s MŠ ÁF s VJM v spolupráci s mestom. 
Dňa 17. – 18. 12. 2021 sú naplánované vianočné trhy vo vonkajšom prostredí spojené 
s burzou. Plánovaný je Adventný koncert v kostole sv. Ladislava v Hurbanove. 
 



 
Zápisnica z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 

konaného dňa 26. 10. 2021 
- 5 - 

 
Dňa 1. 1. 2022 bude privítanie nového roka bez ohňostroja na Námestí Konkolyho - 
Thege. Všetko bude závisieť od epidemiologickej situácie. 
Pripravujú sa Hurban noviny online formou, zostrih podujatí, príspevky jednotlivých 
organizácií atď. 
Poslanec Melich tlmočil prosbu obyvateľov z ul. Severnej, ktorí požiadali o pomoc 
pri úprave mestských priestorov okolo domov starších občanov, ktorí úpravu z vlastných 
síl už nezvládajú.  
- Prosil aj možnosť vybudovania verejného osvetlenia medzi rodinným domom č. 15 a 19. 
- Pripomenul neobývaný rodinný dom ul. Komárňanská č. 173 z dôvodu nebezpečenstva 
zrútenia sa na chodník. Prosil osloviť majiteľa uvedeného rodinného domu.  
- Pýtal sa na možnosť napojenia mestskej vody na ul. Dolnopeterskej. 
Mgr. Závodský, primátor mesta poprosil JUDr. Rusňáka, vedúceho oddelenia služieb 
a odpadového hospodárstva, aby vykonal miestnu obhliadku v spomínaných prípadoch.  
- Verejné osvetlenie je nutné si pozrieť, či to je po technickej stránke možné doriešiť. 
- K rodinnému domu č. 173 konštatoval, že vlastník domu bude vyzvaný. 
- K napojeniu mestskej vody uviedol, že sa pripravujú podklady, zrealizuje sa prieskum 
trhu na vypracovanie projektovej dokumentácie verejným obstarávaním.  
PaedDr., Mgr. Hajníková žiadala Mgr. Pupáka, aby dokázal prostredníctvom iniciatívy 
„Hurbanovo si pomáha“ ako je jednoduché fotopasce osadiť a prevádzkovať ich v súlade 
s legislatívou podľa vzoru občianskeho združenia z Košíc. 
Mgr. Pupák odpovedal, že problematika umiestnenia fotopascí je v štádiu riešenia. 
 
K bodu 3 
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 
        Na 30. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, konaného dňa 23. 9. 2021 
boli prijaté uznesenia od čísla 453 do 490/2021 - MZ. Ukladaciu časť malo uznesenie č. 
470/2021 – MZ. 
V uznesení Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove ukladalo 
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. 
Úloha je v štádiu riešenia. 
 
K bodu 4 
Žiadosť o súhlas s obstaraním urnovej steny – kolumbária 
Materiál predkladal JUDr. Rusňák, vedúci odd. služieb a odpadového hospodárstva. 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 
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        Mesto Hurbanovo ako správca pohrebísk v súčasnosti prevádzkuje 5 pohrebísk – 
cintorínov.  
Tak ako v mnohých iných mestách aj v Hurbanove v centrálnom cintoríne dochádza k 
postupnému zapĺňaniu a nedostatku voľných hrobových miest. Preto bol začatý proces 
rozšírenia cintorína a prebieha konanie v rámci zmeny územného plánu mesta tak, aby 
kapacita cintorína mohla byť dostatočne rozšírená. Jedná sa však o dlhodobý proces, 
ktorého termín úspešného ukončenia nie je možné presne stanoviť. Keďže je badať 
stúpajúci trend počtu spopolnení, predstavujú urnové steny, tzv. kolumbáriá moderný 
spôsob pochovávania, kedy vzhľadom na vyťažené kapacity cintorínov sú ideálnym 
riešením problému s nedostatkom miest pre klasické pomníky. Súčasťou kolumbária sú 
krycie dosky, na ktoré je možné uviesť mená a ďalšie údaje o zosnulých. Tak ako tradičné 
náhrobné kamene, aj urnové schránky v kolumbáriu môžu byť doplnené náhrobnými 
doplnkami ako sú napr. vázy, lampáše a iné. V súčasnej dobe sa využívajú najčastejšie tri 
spôsoby budovania urnových stien a to buď murovaním otvorených schránok, výstavbou z 
prefabrikátov alebo budovaním so stavebnicového systému s kovovou konštrukciou a 
kamenným obkladom. Prvé dva spôsoby sú náročnejšie z hľadiska priestoru a potrebných 
prác, predovšetkým však z hľadiska cintorínskej architektúry neponúkajú vysoko 
estetické, trvalé a dôstojné riešenie. Preto sa ako najvýhodnejšie javí vybudovanie 
stavebnicového systému s kovovou konštrukciou a kamenným obkladom, pomocou 
ktorého je možné získať naozaj dôstojné, harmonické, veľmi variabilné, estetické a 
nadčasové riešenie. Pri tomto systéme odpadá potreba pravidelnej úpravy a čistenia 
hrobového miesta, pričom pozostalí majú prakticky nulové náklady na ďalšiu údržbu a 
starostlivosť o takéto hrobové miesto. Pre inšpiráciu sme navštívili urnový háj tohto typu v 
Nových Zámkoch, viď prílohy a takéto urnové steny majú aj v ďalších mestách a obciach 
napr. Nitre, Šamoríne, Gbelciach či v súčasnosti budované v Šali. V cintoríne v 
Hurbanove na parcele reg. „C“ č. 3191/20 mesto navrhuje začať s vybudovaním jedného 
dvojstranného kolumbária bez stredových stĺpikov s celkovým počtom 48 ks urnových 
schránok o rozmeroch 40 x 40 cm, kde je možné do každej schránky štandardne uložiť dve 
urny. Toto kolumbárium by bolo umiestnené v priestore vedľa domu smútku, kde sa teraz 
nachádza trávnatá plocha. Priestor je veľmi dobre prístupný aj pre osoby so sťaženou 
pohyblivosťou.  
V prípade potreby by bolo možné do budúcnosti realizovať aj rozšírenie počtu urnových 
stien podľa požiadaviek mesta. Táto investícia pozostáva z vybudovania základu, 
spevnenej plochy okolo kolumbária s príslušenstvom(zabezpečí mesto) a samotnej stavby 
kolumbária riešenej dodávateľsky. Celková cena investície podľa dostupných informácií 
by mala byť do 20 000 €. Následne by sa investované prostriedky postupne vracali do 
rozpočtu mesta v závislosti od počtu záujemcov o prenájom urnových schránok, kde 
predbežne predpokladáme cenu za prenájom vo výške 450 € za prvé zvýšené nájomné plus 
50 € za nájomné na obdobie 20 rokov. Takto sa vytvorí rámec pre získanie vynaložených 
prostriedkov späť na ďalšiu činnosť. 
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Uznesenie  č. 491/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
1. )  s realizáciou výstavby dvojstranného kolumbária s celkovým počtom 48 ks urnových 
schránok o rozmeroch 40 x 40 cm do cintorína v Hurbanove na parcele reg. „C“ č. 
3191/20 vedľa domu smútku v celkovej sume do 20 000 €, ktoré bude financované 
z vlastných zdrojov mesta.  
2. )  v prípade nedokončenia výstavby kolumbária do 31.12.2021 s financovaním do výšky 
20 000 € z prostriedkov rezervného fondu. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                     za                                 9                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 5 
Súhlas na vypracovanie Urbanistickej štúdie na lokalitu ND1 (ul. Fialková) 
Hurbanovo a financovanie z vlastných zdrojov mesta Hurbanovo 
Materiál predkladala Mgr. Zahoranová, vedúca oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ. 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 
        Mesto Hurbanovo v súlade s Územným plánom mesta Hurbanovo a v rámci zámeru 
prípravy riešenia bytovej otázky pripravilo pre obyvateľov mesta dotazníkový prieskum 
záujmu o riešenie otázky bývania v meste v termíne od 16.04.2021 do 30.05.2021.  
Cieľom dotazníka bolo účinnejšie plánovanie výstavby v meste vytvorením lokality na 
individuálnu výstavbu rodinných domov. Do prieskumu sa zapojilo celkovo 65 osôb.  
Na základe odpovedí (v počte 60) na otázku z prieskumu trhu, v ktorej lokalite by bol 
záujem o kúpu pozemku, bol najväčší záujem o kúpu pozemku v lokalite na Fialkovej ulici 
(50% z celkového počtu odpovedí na danú otázku).  
Mesto Hurbanovo na základe výsledku prieskumu plánuje dať vypracovať Urbanistickú 
štúdiu Lokality ND1 (Fialková) Hurbanovo. Urbanistická štúdia bude tvoriť podklad pre 
prípadný predaj stavebných pozemkov s inžinierskymi sieťami a cestnou komunikáciou na 
území Mesta Hurbanovo.          
 
Mgr. Pupák žiadal o podrobnejšie vysvetlenie vypracovania urbanistickej štúdie. 
Mgr. Závodský, primátor mesta uviedol, že urbanistická štúdia bude riešiť celú lokalitu 
ND1, t. j. ktoré miesto je vhodné na výstavbu bytového a rodinného domu, oddychovú 
zónu, dopravnú obslužnosť atď.  
 
Uznesenie  č. 492/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
1. ) zámer dať vypracovať Urbanistickú štúdiu Lokality ND 1 (Fialková) Hurbanovo  
2. ) zabezpečenie realizácie verejného obstarávania formou zákazky s nízkou hodnotou na 
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vypracovateľa Urbanistickej štúdie Lokality ND 1 (Fialková) Hurbanovo  
3. ) a) zabezpečenie finančných prostriedkov na vypracovanie Urbanistickej štúdie 
Lokality ND 1 (Fialková) Hurbanovo z vlastných zdrojov Mesta Hurbanovo v hodnote  
25 000 €   
b) v prípade neukončenia vypracovania Urbanistickej štúdie Lokality ND 1 (Fialková) 
Hurbanovo do 31.12.2021  financovanie do výšky 25 000 € z prostriedkov rezervného 
fondu mesta. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
RNDr.Hamranová, Melich, Schvarcz, Bc.Tomaščin, Mgr.Tužinčin, Žigová                 za                                 6                                                                                                                                                                           
                                                                                                 proti              0                                   
Doležaj, PaedDr.,Mgr.Hajníková, Mgr. Pupák                                                  zdržal sa hlasovania   3 
 
K bodu 6 
Návrh VIII. zmeny rozpočtu mesta Hurbanovo na rok 2021 
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. Doteraz bolo schválených sedem zmien rozpočtu. 
Predložený návrh zmeny rozpočtu obsahuje predovšetkým zapracovanie získaných 
financií z predaja pozemkov, úpravu výšky výdavkov na realizáciu investičných aktivít 
mesta a prerozdelenie prostriedkov získaných znížením bežných výdavkov mesta.         
 
Uznesenie  č. 493/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
VIII. zmenu rozpočtu mesta na rok 2021 podľa predloženého návrhu. Celková výška 
rozpočtovaných príjmov aj výdavkov po zapracovaní všetkých úprav je 8 999 376 €. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo: 
RNDr.Hamranová, Melich, Schvarcz, Bc.Tomaščin, Mgr.Tužinčin, Žigová                 za                                 7                                                                                                                                                                           
PaedDr.,Mgr.Hajníková                                                                                                  
                                                                                                 proti              0                                   
Doležaj                                                                                                                 zdržal sa hlasovania   1 
Počas hlasovania Mgr. Pupák nebol prítomný. 
 
K bodu 7 
Žiadosť o príspevok v rámci aktivity „Komunitné sociálne služby“ a súhlas so 
spolufinancovaním projektu 
Materiál predkladala Mgr. Zahoranová, vedúca oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ. 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 
Predmet žiadosti: Informácia o zámere podať žiadosť o príspevok v rámci aktivity  
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„Komunitné sociálne služby„ v rámci výzvy vyhlásenej „Mikroregión Hurbanovo“ 
Predkladanie žiadostí o podporu formou dotácie – základné informácie: Identifikácia 
vyhlasovateľa výzvy:  
Názov: „Mikroregión Hurbanovo“ Sídlo: Hlavná 2 Svätý Peter 946 57 Operačný program: 
Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os: 5 – Miestny rozvoj vedený 
komunitou Investičná priorita:  
5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou,  
Kód výzvy: IROP-CLLD-T377-512-002,  
Špecifický cieľ: Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami 
a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach,  
Aktivita: C1 Komunitné sociálne služby, Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja 
Termín predkladania žiadosti: do 20.11.2021.  
Výška žiadaného príspevku : 50 000 eur pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % 
spolufinancovania zo strany žiadateľa z oprávnených nákladov projektu.  
Maximálna miera podpory formou dotácie: 95 % z oprávnených nákladov projektu, pri 
súčasnom rešpektovaní podmienky pre maximálnu výšku podpory.  
Odôvodnenie: Mesto Hurbanovo plánuje použiť príspevok v rámci aktivity „Komunitné 
sociálne služby“ vyhlásenej Mikroregiónom Hurbanovo na rekonštrukciu hygienických 
miestností - Penzión pre seniorov Smaragd aj s elektroinštaláciou v hygienických 
miestnostiach v počte ktorého finančné vyjadrenie nepresiahne výšku príspevku a 
prostriedkov zo spolufinancovania zo strany mesta Hurbanovo. 
         
Uznesenie  č. 494/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
1. ) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci aktivity „Komunitné 
sociálne služby“ vyhlásenej Mikroregiónom Hurbanovo s kódom výzvy IROP-CLLD-
T377-512-002  
2. ) zabezpečenie realizácie projektu v rámci aktivity „Komunitné sociálne služby“ 
vyhlásenej Mikroregiónom Hurbanovo s kódom výzvy IROP-CLLD-T377-512-002  
3. ) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 
v rámci aktivity „Komunitné sociálne služby“ vyhlásenej Mikroregiónom Hurbanovo 
s kódom výzvy IROP-CLLD-T377-512-002 vo výške minimálne 5 % z celkových 
oprávnených nákladov t.j. 2 632 € z vlastných prostriedkov mesta a zabezpečenie 
finančných prostriedkov vo výške 3 000 € na nepredvídateľné výdavky z vlastných 
zdrojov mesta. 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo: 
RNDr.Hamranová, Melich, Schvarcz, Bc.Tomaščin, Mgr.Tužinčin, Žigová       za                                 8                                                                             
PaedDr.,Mgr.Hajníková, Mgr.Pupák                                                                                                  
                                                                                                proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
Počas hlasovania pán Doležaj nebol prítomný. 
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K bodu 8 
Súhlas na podanie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výzvy „Podpora udržateľnosti   
a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19“ 
Materiál predkladala Mgr. Zahoranová, vedúca oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ. 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 
Predmet žiadosti: Informácia o zámere podať žiadosť o nenávratné finančné prostriedky 
(ďalej len „NFP“) v rámci aktivity “Investície do obstarania a modernizácie materiálno-
technického a technologického vybavenia kultúrnych inštitúcií„ a aktivity „Zlepšenie 
úrovne hygienických štandardov“. 
Predkladanie žiadostí o podporu formou dotácie – základné informácie:  
Kód výzvy: IROP-PO7-SC77-2021-75  
Operačný program: 302000 - Integrovaný regionálny operačný program  
Prioritná os: 302070 - 7. REACT-EÚ  
Konkrétny cieľ: 302070070 - 7.7. Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií 
Termín predkladania žiadosti: do 11.11.2021  
Predpokladaná výška žiadanej dotácie: 180 000 eur (výška bude upresnená po vykonaní 
prieskumov trhu)  
Maximálna miera podpory formou dotácie: 95 % z oprávnených nákladov projektu, pri 
súčasnom rešpektovaní podmienky pre maximálnu výšku podpory.  
Maximálna dĺžka realizácie aktivít projektu: Nesmie byť ukončená neskôr ako 31. 
decembra 2023.  
Odôvodnenie: Mesto Hurbanovo plánuje použiť nenávratné finančné prostriedky (ďalej 
len „NFP“) v rámci výzvy s kódom výzvy IROP-PO7-SC77-2021-75 „Podpora 
udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID – 19“ v 
rámci aktivity “Investície do obstarania a modernizácie materiálno-technického a 
technologického vybavenia kultúrnych inštitúcií” na rekonštrukciu javiska (opona s 
príslušenstvom, maskovacia opona, javisková technológia), nové stoličky a stoly, 
kompletnú rekonštrukciu vysúvacieho hľadiska ( prečalúnenie stoličiek, obrúsenie a 
nalakovanie drevenej konštrukcie, obnova ochranného náteru zábradlia), výmenu závesov 
na okná, modernizáciu priestoru šatne a rekonštrukciu krytov radiátorov.  
Mesto tým zabezpečí zlepšenie úrovne vybavenia a tým sa prispeje k zvýšeniu kvality 
poskytovaných služieb a návštevnosti Kultúrneho domu.  
V rámci aktivity „Zlepšenie úrovne hygienických štandardov“ zabezpečí Mesto 
Hurbanovo nákup materiálno – technologického vybavenia ako sú germicídne žiariče, 
terminál na meranie teploty s kontrolou rúška s bezdotykovou dezinfekciou rúk a 
veľkokapacitné bezdotykové dávkovače dezinfekcie slúžiace na ochranu zdravia v boji 
proti Covid -19 v Kultúrnom dome ako pre návštevníkov, tak aj osoby pôsobiace v zázemí 
kultúrneho domu. 
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Uznesenie  č. 495/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
1. ) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok k výzve s kódom IROPPO7-
SC77-2021-75 „Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti 
s pandémiou COVID – 19„ v rámci aktivity “Investície do obstarania a modernizácie 
materiálno - technického a technologického vybavenia kultúrnych inštitúcií„ a aktivity 
„Zlepšenie úrovne hygienických štandardov“  
2. ) zabezpečenie realizácie projektu v rámci výzvy s kódom IROP-PO7-SC77-2021-75 
„Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID- 
19” v rámci aktivity “Investície do obstarania a modernizácie materiálno-technického a 
technologického vybavenia kultúrnych inštitúcií„ a aktivity „Zlepšenie úrovne 
hygienických štandardov“ v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  
3. ) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 
v rámci výzvy s kódom IROP-PO7-SC77-2021-75 “Podpora udržateľnosti a odolnosti 
kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19” z predpokladanej výšky 
žiadanej dotácie 180 000 €, vo výške minimálne 5 % z celkových oprávnených nákladov z 
vlastných prostriedkov mesta v celkovej hodnote 9 000 € a  finančných prostriedkov vo 
výške 5 000 € na nepredvídateľné výdavky, ktoré vzniknú počas realizácie projektu a budú 
nevyhnutné na jeho dokončenie z vlastných zdrojov. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo: 
RNDr.Hamranová, Melich, Schvarcz, Bc.Tomaščin, Mgr.Tužinčin, Žigová       za                                 8                                                                             
PaedDr.,Mgr.Hajníková, Mgr.Pupák                                                                                                  
                                                                                                proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
Počas hlasovania pán Doležaj nebol prítomný. 
 
K bodu 9 
Návrh na schválenie člena Komisie výstavby, územného plánovania a regionálneho 
rozvoja pri MsZ Hurbanovo 
Materiál predkladal Mgr. Pupák, poslanec MZ. Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 
        Návrh na schválenie nového člena pán poslanec predkladal z dôvodu, že doterajší 
člen komisie Ing. Zoltán Šesták sa ku dňu 30.6.2021 vzdal funkcie člena Komisie 
výstavby, územného plánovania a regionálneho rozvoja. Nakoľko je potrebné zabezpečiť 
riadne fungovanie komisie, predkladám návrh na schválenie Mgr. Magdalény 
ZAHORANOVEJ, vedúcej oddelenia regionálneho rozvoja za člena Komisie výstavby, 
územného plánovania a regionálneho rozvoja.          
 
Uznesenie  č. 496/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
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Mgr. Magdalénu Zahoranovú za člena Komisie výstavby, územného plánovania 
a regionálneho rozvoja zriadenej Mestským zastupiteľstvom v Hurbanove na volebné 
obdobie 2018 – 2022.  
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                     za                                 9                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 10 
Správa o činnosti Mestskej polície v Hurbanove 
Materiál predkladal hlv. kom. Jozef Provazník, náčelník MsP. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
Vyhodnotenie činnosti MsP Hurbanovo za obdobie od 01.01.2021 do 30.09.2021: 
Uložené pokuty spolu: 5347,- EUR  
Celkový počet evidovaných priestupkov: 426  
Odstúpenie podľa vecnej príslušnosti : 9 (6 prípadov - prečin krádeže, 1 prípad prečin 
pytliactva, 2 prípady - prečinu ohrozenie pod vplyvom návykovej látky na základe 
vlastného zistenia odstúpené so známym páchateľom na OO PZ Hurbanovo)  
Vyhodnotenie činnosti MsP Hurbanovo za mesiace júl, august, september 2021: 
Uložené pokuty spolu: 1545,- EUR  
Celkový počet evidovaných priestupkov : 146  
Odstúpenie podľa vecnej príslušnosti : 2 (prečin krádeže na základe vlastného zistenia 
odstúpené so známym páchateľom na OO PZ Hurbanovo) 
Vyhodnotenie činnosti MsP Hurbanovo za obdobie od 01.01. 2021 do 30.06. 2021: 
Uložené pokuty spolu: 3.802,- EUR  
Celkový počet evidovaných priestupkov : 280  
Odstúpenie podľa vecnej príslušnosti : 7 (4 prípady - prečin krádeže, 1 prípad prečin 
pytliactva, 2 prípady - prečinu ohrozenie pod vplyvom návykovej látky na základe 
vlastného zistenia odstúpené so známym páchateľom na OO PZ Hurbanovo) 
Vyhodnotenie činnosti MsP Hurbanovo za obdobie od 01.01. 2020 do 30.06.2020: 
Uložené pokuty spolu: 340,- EUR  
Celkový počet evidovaných priestupkov: 56  
Odstúpenie podľa vecnej príslušnosti : 0 
 
V rámci diskusie Bc. Tomaščin prosil vylepšiť úroveň komunikácie voči obyvateľom 
mesta, zároveň žiadal zverejniť Správu o činnosti MsP na stránke mesta obyvateľom. 
Poslanec Melich poďakoval pánovi náčelníkovi za vypracovanie správy a informovanie, 
navrhol zaradiť bod – správu o činnosti MsP aj do najbližších zasadnutí MZ. 
PaedDr., Mgr. Hajníková poďakovala mestskej polícii za promptné riešenie situácie pri 
žiadaní súčinnosti. Pani poslankyňu mrzí situácia, že nie je zabezpečená nepretržitá 24 
hodinová služba. 
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Mgr. Pupák uviedol spôsob komunikácie dobrovoľných hasičov, ktorí mesačne 
informujú obyvateľov mesta o riešených prípadoch. 
 
Uznesenie  č. 497/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
správu o činnosti Mestskej polície Hurbanovo za obdobie od 01.01.2021 do 30.09.2021. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                     za                                 9                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 11 
Organizačná štruktúra mestského úradu Hurbanovo – informatívna správa 
Materiál predkladal Mgr. Závodský, primátor mesta. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        V zmysle § 13 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov pán primátor predkladal Organizačnú štruktúru Mestského úradu v 
Hurbanove so zapracovanými zmenami k dátumu 01.10.2021. 
Počet pracovných miest v organizačnej štruktúre zamestnancov Mesta Hurbanovo k 
1.10.2021 je 99 zamestnancov vrátane volených funkcionárov, kontrolóra mesta, TSP a 
MOPS, čo tvorí spolu 95,13 úväzku, z čoho 1 pracovná pozícia je v súčasnosti neobsadená 
(1x terénny pracovník). Z tohto počtu je na rodičovskej dovolenke 1 zamestnankyňa 
(projekty). Do celkového počtu nie sú zahrnutí zamestnanci cez projekty ÚPSVaR. Reálne 
je k 1.10.2021 obsadených 97 pracovných pozícií, čo tvorí 93,63 úväzku (vrátane TSP a 
MOPS).  
Od poslednej predloženej Organizačnej štruktúry Mesta Hurbanovo prišlo k nasledovným 
zmenám:  
- k navýšeniu o 1 zamestnanca, čo je 1,0 úväzku na oddelení regionálneho rozvoja a o 
jednu pracovníčku Terénnej sociálnej práce, čo je 1,0 úväzku /v rámci projektu/.         
 
Uznesenie  č. 498/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
Organizačnú štruktúru Mestského úradu v Hurbanove k 01.10.2021. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                     za                                 9                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
 



 
Zápisnica z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 

konaného dňa 26. 10. 2021 
- 14 - 

 
K bodu 12 
Doplnenie uznesenia č. 438/2021 - MZ 
Materiál predkladala Mgr. Zahoranová, vedúca oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ. 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 
        Po podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok, kontrolný orgán zistil 
nedostatok, vo výpise z uznesenia č. 438/2021. V uvedenom uznesení chýbajú informácie 
ako kód výzvy a názov projektu. 
 
Uznesenie  č. 499/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
konštatuje,  
že ciele projektu sú v súlade s platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
mesta Hurbanovo na roky 2014-2020 s výhľadom do roku 2030 a v súlade s platným 
Územným plánom mesta Hurbanovo;  
schvaľuje 
1) zámer podať žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu 
projektu; v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód 
výzvy OPLZ-PO8-2021-1 vyhlásenej dňa 09.06.2021, pre účely predloženia žiadosti o 
nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom „Miestna občianska poriadková 
služba II. v Hurbanove“  
2) zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu vo výške 3.300,00 Eur t.j. min. 5% 
z celkových oprávnených výdavkov projektu pre účely predloženia žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok; v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok, kód výzvy OPLZ-PO8-2021-1 vyhlásenej dňa 09.06.2021, pre účely 
predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom „Miestna 
občianska poriadková služba II. v Hurbanove“  
3) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov projektu, ktoré môžu vzniknúť v 
priebehu realizácie projektu a predstavujú rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a 
celkovými oprávnenými výdavkami projektu z rozpočtu Mesta Hurbanovo; v rámci Výzvy 
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy OPLZ-PO8-2021-1 
vyhlásenej dňa 09.06.2021, pre účely predloženia žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok pre projekt s názvom „Miestna občianska poriadková služba II. v Hurbanove“  
4) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy 
OPLZ-PO8- 2021-1 vyhlásenej dňa 09.06.2021, pre účely predloženia žiadosti o 
nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom „Miestna občianska poriadková 
služba II. v Hurbanove“. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                     za                                 9                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
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K bodu 13 – R ô z n e 
13.1 Súhlas s odpredajom pozemku – MUDr. Mariana Bóznerová – II. kolo 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 486/2021-MZ zo dňa 
23.09.2021 bolo schválené zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo odpredať pozemok v k. 
ú. Hurbanovo, ul. Gaštanová, zapísaného na LV č. 2376, a to parcelu registra „C“ č. 
2682/3 – ostatná plocha o výmere 79 m2, do výlučného vlastníctva MUDr. Mariany 
Bóznerovej, bytom Gaštanová 2490/17, 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 14,00 
€/m2, t. j. celkom: 1 106,00 €. 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. 500/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s odpredajom pozemku v k. ú. Hurbanovo, ul. Gaštanová, zapísaného na LV č. 2376, a to 
parcelu registra „C“ č. 2682/3 – ostatná plocha o výmere 79 m2 do výlučného vlastníctva 
MUDr. Mariany Bóznerovej, bytom Gaštanová 2490/17, 947 01 Hurbanovo, za kúpnu 
cenu stanovenú v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo 
vo výške 14,00 €/m2, t. j. celkom: 1 106,00 €, podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti 
hradí nadobúdateľ.  
odôvodňuje prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne:  
Žiadaný pozemok priamo susedí s pozemkom žiadateľky, 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. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                     za                                 9                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
 
13.2 Súhlas s odpredajom pozemku – RNDr. Miroslav Nemček – II. kolo 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice.  

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 483/2021-MZ zo dňa 
23.09.2021 bolo schválené zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo odpredať pozemok v k. 
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ú. Bohatá, zapísaného na LV č. 2869, a to parcelu registra „C“ č. 3331/2 – záhrada o 
výmere 172 m2, ktorá bola vytvorená geometrickým plánom č. 50301241-78/2021 zo dňa 
08.08.2021, číslo úradného overenia G1-877/2021 zo dňa 27.08.2021, do výlučného 
vlastníctva RNDr. Miroslava Nemčeka, bytom Novozámocká 174/139, 947 03 
Hurbanovo, podľa § 9a, ods. 8. písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení, za kúpnu cenu stanovenú podľa Znaleckého posudku č. 75/2021 vo výške 3 160,00 
€. 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. 501/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í  
s odpredajom pozemku v k. ú. Bohatá, zapísaného na LV č. 2869, a to parcelu registra „C“ 
č. 3331/2 – záhrada o výmere 172 m2, ktorá bola vytvorená geometrickým plánom č. 
50301241-78/2021 zo dňa 08.08.2021, číslo úradného overenia G1-877/2021 zo dňa 
27.08.2021, do výlučného vlastníctva RNDr. Miroslava Nemčeka, bytom Novozámocká 
174/139, 947 03 Hurbanovo, za kúpnu cenu stanovenú podľa Znaleckého posudku č. 
75/2021 vo výške 3 160,00 €, 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:  
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. Žiadateľ 
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 nezníži. Z vyššie uvedeného 
dôvodu žiadateľ prejavil záujem odkúpiť predmetný pozemok do svojho výlučného 
vlastníctva. Novovytvorený pozemok je pre Mesto Hurbanovo nevyužiteľný pre iné účely. 
Pozemok z hľadiska ich dispozície nie je vhodný na samostatné využívanie. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                     za                                 9                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
13.3 Súhlas s odpredajom pozemku – manželia Kobyľákoví – II. kolo 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 485/2021-MZ zo dňa 23. 09. 
2021 bolo schválené zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo odpredať pozemok v k. ú. 
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Hurbanovo, mestská časť Holanovo, zapísaného na LV č. 2376, a to parcelu registra „C“ 
č. 3967/1 – orná pôda o výmere 2.013 m2 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 
Miroslava Kobyľáka a manželky Janky Kobyľákovej, obaja bytom Holanovo 1995, 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: 18.117,00 €. 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. 

Dňa 14.10.2021 bola doručená námietka žiadateľov, nakoľko považujú zaradenie 
pozemku do kategórie „prístupný“ za nesprávnu. Podľa žiadateľov je pozemok 
neprístupný a preto jeho cena mala byť určená v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom 
mesta 5 €/m2. V tomto zmysle si menovaný podali aj svoju žiadosť. Podľa výkresu 
katastrálnej mapy sa za pozemkom, ktorý mienia žiadatelia kúpiť, nachádza parcela 
registra „C“ číslo 3995/2 k. ú. Hurbanovo, ktorá je vedená bez vlastníckeho vzťahu, ako 
Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie; Spôsob využívania pozemku: Pozemok, na 
ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná 
cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti. 

V prípadoch kde sa rozhoduje o prístupnosti poľnohospodárskej pôdy sa uvádza, že 
za neprístupný sa považuje pozemok, ktorý nesusedí s parcelou evidovanou v registri C 
katastra nehnuteľností ako pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba (cestná, 
miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, nekryté parkovisko a ich súčasti). 
Z vyššie uvedeného dôvodu nie je možné považovať pozemok za neprístupný. Vzhľadom 
na obsah podanej žiadosti a následne podanej námietky žiadateľov, boli vypracované dve 
uznesenia. Odpredaj pozemku žiadateľovi bol prejednaný na zasadaní MZ dňa 10.09.2020. 
Tu bola navrhnutá cena za odpredaj vo výške 5 €/m2 s odôvodnením, že v minulosti boli v 
tejto lokalite odpredané pozemky s rovnakými podmienkami. Tento odpredaj nebol 
poslancami schválený.  V prípade, že poslanci hlasovaním odsúhlasia uznesenie č.1., zruší 
sa uznesenie z predošlého zasadania MZ, a v prípade sa pokračuje tak, akoby na tomto 
zasadaní prebehlo 1. kolo. V prípade, že uznesenie č.1. nebude prijaté, pokračuje sa tak, že 
sa schvaľuje predaj v 2. kole. 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. 
 
Do diskusie sa prihlásil  Bc. Tomaščin, Melich, Mgr. Pupák, Mgr. Tužinčin a Ing. Dobi. 
 
NÁVRH NA UZNESENIE č. 1  
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
a) r u š í  
Uznesenie č.485/2021-MZ z 30. zasadnutia Mestského zastupiteľstva zo dňa 23.09.2021.  
b) 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 
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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 5,00 €/m2 je prípad hodný osobitného 
zreteľa.  
o d ô v o d ň u j e prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne: Žiadaný pozemok 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 5,00 €/m2 , t. j. kúpna cena celkom: 10 065,00 €.  
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
RNDr.Hamranová                                                                               za                                 1                                                                                                                                                                             
Doležaj, Mgr.Pupák, Schvarcz, Bc.Tomaščin, Žigová                                                  proti              5                                  
PaedDr.,Mgr.Hajníková, Melich, Mgr.Tužinčin                                                          zdržal sa hlasovania   3 
Tento návrh na uznesenie poslancami MsZ nebol prijatý. 
 
NÁVRH NA UZNESENIE č. 2  
Uznesenie  č. 502/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
s ú h l a s í  
s odpredajom pozemku v k. ú. Hurbanovo, mestská časť Holanovo, zapísaného na LV č. 
2376, a to parcelu registra „C“ č. 3967/1 – orná pôda o výmere 2.013 m2 do 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov Miroslava Kobyľáka a manželky Janky 
Kobyľákovej, obaja bytom Holanovo 1995, 947 01 Hurbanovo, za kúpnu cenu stanovenú 
v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo vo výške 9,00 
€/m2 , t. j. celkom 18 117,00 €, 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 manželov Kobyľákových, 
tento pozemok nie je pre Mesto Hurbanovo využiteľný pre iné účely, a nie je predpoklad, 
že by sa predal formou verejnej súťaže alebo dobrovoľnej dražby. 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
Doležaj, Melich, Mgr.Pupák, Schvarcz, Bc.Tomaščin, Mgr.Tužinčin, Žigová              za                                 7                                                                                                                                                                             
RNDr. Hamranová                                                                                                         proti              1                                  
PaedDr.,Mgr.Hajníková,                                                                                    zdržal sa hlasovania   1 
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13.4  Súhlas s odpredajom pozemku – manželia Svetlošákoví – II. kolo 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
        Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 484/2021-MZ zo dňa 
23.09.2021 bolo schválené zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo odpredať pozemok v k. 
ú. Hurbanovo, mestská časť Holanovo, zapísaného na LV č. 2376, a to parcelu registra 
„C“ č. 3967/2 – orná pôda o výmere 2.014 m2 do bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov Štefana Svetlošáka a manželky Ľubomíry Svetlošákovej, obaja bytom Holanovo 
1994, 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 18.126,00 €. Zámer mesta 
bol zverejnený zákonným spôsobom na úradnej tabuli a webovej stránke mesta. Dňa 
14.10.2021 bola doručená námietka žiadateľov, nakoľko považujú zaradenie pozemku do 
kategórie „prístupný“ za nesprávnu. Podľa žiadateľov je pozemok neprístupný a preto jeho 
cena mala byť určená v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta 5 €/m2 . V tomto 
zmysle si menovaný podali aj svoju žiadosť. Podľa výkresu katastrálnej mapy sa za 
pozemkom, ktorý mienia žiadatelia kúpiť, nachádza parcela registra „C“ číslo 3995/2 k. ú. 
Hurbanovo, ktorá je vedená bez vlastníckeho vzťahu, ako Druh pozemku: Zastavaná 
plocha a nádvorie; Spôsob využívania pozemku: Pozemok, na ktorom je postavená 
inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, 
chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti. V prípadoch kde sa rozhoduje o prístupnosti 
poľnohospodárskej pôdy sa uvádza, že za neprístupný sa považuje pozemok, ktorý 
nesusedí s parcelou evidovanou v registri C katastra nehnuteľností ako pozemok, na 
ktorom je postavená inžinierska stavba (cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná 
cesta, poľná cesta, nekryté parkovisko a ich súčasti) - usmernenie ministerstva 
pôdohospodárstva slovenskej republiky č.1918/2018-430 z 09.05.2018. Z vyššie 
uvedeného dôvodu nie je možné považovať pozemok za neprístupný. Vzhľadom na obsah 
podanej žiadosti a následne podanej námietky žiadateľov, boli vypracované dve uznesenia. 
Odpredaj pozemku žiadateľovi bol prejednaný na zasadaní MZ dňa 10.09.2020. Tu bola 
navrhnutá cena za odpredaj vo výške 5 €/m2 s odôvodnením, že v minulosti boli v tejto 
lokalite odpredané pozemky s rovnakými podmienkami. Tento odpredaj nebol poslancami 
schválený. V prípade, že poslanci hlasovaním odsúhlasia uznesenie č.1., zruší sa uznesenie 
z predošlého zasadania MZ, a v prípade sa pokračuje tak, akoby na tomto zasadaní 
prebehlo 1. kolo. V prípade, že uznesenie č.1. nebude prijaté, pokračuje sa tak, že sa 
schvaľuje predaj v 2. kole. 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. 
 
NÁVRH NA UZNESENIE č. 1  
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
r u š í  
Uznesenie č.484/2021-MZ z 30. zasadnutia Mestského zastupiteľstva zo dňa 23.09.2021.  
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 
manželky 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 5,00 €/m2 je prípad hodný osobitného zreteľa.  
o d ô v o d ň u j e prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne:  
Žiadaný pozemok 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 manželky 
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 5,00 €/m2, t. j. kúpna cena celkom: 10 070,00 €.  
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
RNDr.Hamranová, Mgr. Pupák                                                                 za                                 2                                                                                                                                                                             
Doležaj, Schvarcz, Bc.Tomaščin, Mgr.Tužinčin, Žigová                                               proti              5                                  
PaedDr.,Mgr.Hajníková, Melich,                                                                                  zdržal sa hlasovania   2 
Tento návrh na uznesenie poslancami MsZ nebol prijatý. 
 
NÁVRH NA UZNESENIE č. 2  
Uznesenie  č. 503/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
s ú h l a s í  
s odpredajom pozemku v k. ú. Hurbanovo, mestská časť Holanovo, zapísaného na LV č. 
2376, a to parcelu registra „C“ č. 3967/2 – orná pôda o výmere 2 014 m2 do 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov Štefana Svetlošáka a manželky Ľubomíry 
Svetlošákovej, obaja bytom Holanovo 1994, 947 01 Hurbanovo, za kúpnu cenu stanovenú 
v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo vo výške 9,00 
€/m2, t. j. celkom 18 126,00 €, 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 manželov Svetlošákových, 
tento pozemok nie je pre Mesto Hurbanovo využiteľný pre iné účely, a nie je predpoklad, 
že by sa predal formou verejnej súťaže alebo dobrovoľnej dražby. 
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Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
Doležaj, Melich, Mgr.Pupák, Schvarcz, Bc.Tomaščin, Mgr.Tužinčin, Žigová              za                                 7                                                                                                                                                                             
RNDr. Hamranová                                                                                                         proti              1                                  
PaedDr.,Mgr.Hajníková,                                                                                    zdržal sa hlasovania   1 
 
 
13.5  Súhlas s prenájmom pozemku – RMB Com s.r.o. - II. kolo 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
        Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 487/2021-MZ zo dňa 23. 9. 
2021 bolo schválené zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo prenajať časť z pozemku, z 
parcely registra „C“ č. 1446/12 – ostatná plocha o výmere 192 m2 v k. ú. Bohatá, pre 
spoločnosť RMB Com, s.r.o., so sídlom Holanovo 2012/53, 947 01 Hurbanovo, IČO: 53 
796 012, zastúpená Mgr. Lenkou Šupicovou – konateľkou, podľa § 9a, ods. 9, písm. c) 
zákona o majetku obcí. Cena prenájmu sa určuje podľa Zásad hospodárenia a nakladania s 
majetkom Mesta Hurbanovo vo výške 10,00 €/m2 ročne, t. j. 1.920,00 € ročne. Zámer 
mesta bol zverejnený zákonným spôsobom na úradnej tabuli a webovej stránke mesta. 
Schválenie prenájmu nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v platnom znení si vyžaduje súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov 
mestského zastupiteľstva. 
         
Uznesenie  č. 504/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s prenájmom časti z pozemku, z parcely registra „C“ č. 1446/12 – ostatná plocha o výmere 
192 m2 v k. ú. Bohatá, pre spoločnosť RMB Com, s.r.o., so sídlom Holanovo 2012/53, 
947 01 Hurbanovo, IČO: 53 796 012, zastúpená Mgr. Lenkou Šupicovou – konateľkou, za 
cenu prenájmu vo výške 10,00 €/m2 ročne, t. j. 1 920,00 € ročne, 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 9 poslancov hlasovalo:                                     za                                 9                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
13.6  Žiadosť o zámenu pozemkov – František Loučka 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
        Dňa 20.08.2021 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť od Františka Loučku, 
bytom Holanovo 1992/13, 947 01 Hurbanovo ohľadom zámeny pozemkov v k. ú. 
Hurbanovo. Jedná sa o nasledovné pozemky: 1. parcela registra „C“ č. 3961 – orná pôda o 
výmere 3.621 m2 , zapísaný na LV č. 2376, ktorá je vo vlastníctve mesta Hurbanovo, 
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mestská časť Holanovo, zaradený podľa územného plánu do regulačného bloku C4 (s 
funkčným využitím Obytné územia so zástavbou s rodinnými domami – vidiecke), v 
súčasnej dobe v prenájme Kamila Sihloveca, ďalšie informácie v prílohe, 2. parcela 
registra „E“ č. 954/4 – ostatná plocha o výmere 2.813 m2 , zapísaný na LV č. 5582, ktorá 
je vo vlastníctve pána Loučku, lokalita Konkoľ, zaradený podľa územného plánu do 
regulačného bloku P1 (s funkčným využitím Územia poľnohospodársky využívanej 
krajiny) ďalšie informácie v prílohe. Žiadateľ odôvodňuje svoju žiadosť s tým, že 
pozemok vo vlastníctve Mesta Hurbanovo, t. j. parcela č. 3961 – orná pôda o výmere 
3.621 m2 priamo susedí s jeho pozemkom, resp. s jeho záhradou, ktorá prislúcha v 
rodinnému domu, v ktorom býva so svojou rodinou. Žiadateľ má aj prístupovú cestu cez 
pozemok parcelu č. 3961 k jeho záhrade. Pozemok, ktorý je vo vlastníctve Mesta 
Hurbanovo by chcel žiadateľ využívať na poľnohospodárske účely. Žiadateľ navrhuje 
získať vlastníctvo mestského pozemku formou zámeny vyššie uvedených dvoch 
pozemkov s tým, že rozdiel, ktorý vznikne v metroch štvorcových by doplatil z vlastných 
finančných zdrojov. Kúpna cena uvedených pozemkov (mestská časť Holanovo, lokalita 
Konkoľ) sa stanovuje v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta 
Hurbanovo vo výške 9,00 €/m2 . Vzniknutý rozdiel kúpnej ceny nehnuteľností tak 
predstavuje sumu vo výške 7.272,00 €. Žiadateľovi bolo písomne aj telefonicky navrhnuté 
zo strany mestského úradu Hurbanovo, či vyššie uvedený mestský pozemok, parcelu č. 
3961 – orná pôda o výmere 3.621 m2 nemá záujem odkúpiť do svojho výlučného 
vlastníctva. Žiadateľ zaujal stanovisko, že o odkúpenie mestského pozemku záujem nemá 
z dôvodu nedostatočných finančných prostriedkov. Pozemok ponúkaný žiadateľom je v 
súčasnej dobe využívaný ako orná pôda (v katastri je však vedený ako Ostatná plocha) 
spolu so susednými pozemkami. Na pozemok nie sú evidované žiadne ťarchy. Podľa 
registra poľnohospodárov pozemok obrába spoločnosť Agroprova s.r.o. z Komárna. 2 
Mesto Hurbanovo navrhuje riešiť uvedený prípad v súlade s § 9a, ods. 8, písm. e) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a predkladá pred Mestské zastupiteľstvo v 
Hurbanove nasledovný návrh na uznesenie. Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
platnom znení v § 9a, ods. 8, písm. e) pripúšťa previesť majetok mesta bez verejnej súťaže 
alebo dobrovoľnej dražby v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých mestské 
zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov zastupiteľstva. Mesto 
Hurbanovo tento návrh zámeny pozemkov spolu s doplatkom za mestský pozemok 
neodporúča, nakoľko reálna hodnota mestského pozemku je vyššia, ako hodnota pozemku 
ponúknutého na zámenu. 
       
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
k o n š t a t u j e,  
že zámena pozemkov, parcely registra „C“ č. 3961 – orná pôda o výmere 3 621 m2 , 
zapísaný na LV č. 2376, ktorý je vo vlastníctve mesta Hurbanovo, mestská časť Holanovo 
a parcely registra „E“ č. 954/4 – ostatná plocha o výmere 2.813 m2, zapísaný na LV č. 
5582, ktorý je vo vlastníctve Františka Loučku, lokalita Konkoľ, spolu s doplatením 
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rozdielu metrov štvorcových, je prípad hodný osobitného zreteľa.  
o d ô v o d ň u j e prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne:  
Pozemok vo vlastníctve Mesta Hurbanovo, t. j. parcela č. 3961 – orná pôda o výmere 3 
621 m2 priamo susedí s jeho pozemkom, ktorý prislúcha v rodinnému domu Františka 
Loučku. Žiadateľ má aj prístupovú cestu cez pozemok parcelu č. 3961 k jeho záhrade.  
Pozemok, ktorý je vo vlastníctve Mesta Hurbanovo by chcel žiadateľ využívať na 
poľnohospodárske účely.  
s c h v a ľ u j e  
zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo zameniť pozemky, parcelu registra „C“ č. 3961 – 
orná pôda o výmere 3 621 m2 , zapísaný na LV č. 2376, ktorý je vo vlastníctve mesta 
Hurbanovo, mestská časť Holanovo a parcelu registra „E“ č. 954/4 – ostatná plocha o 
výmere 2 813 m2, zapísaný na LV č. 5582, ktorý je vo vlastníctve Františka Loučku, 
lokalita Konkoľ spolu s doplatením rozdielu plochy. Kúpna cena uvedených pozemkov 
(mestská časť Holanovo, lokalita Konkoľ) sa stanovuje v zmysle Zásad hospodárenia a 
nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo vo výške 9,00 €/m2. Vzniknutý rozdiel kúpnej 
ceny nehnuteľností tak predstavuje sumu vo výške 7 272,00 €. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
Doležaj, Mgr. Pupák                                                                             za                                 2                                                                                                                                                                             
PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová                                                                proti              2                                  
Melich, Schvarcz, Bc.Tomaščin, Mgr.Tužinčin, Žigová                                                 zdržal sa hlasovania   5 
Tento návrh na uznesenie poslancami MsZ nebol prijatý. 
 
13.7 Udelenie súhlasu s nájomnou zmluvou - MUDr. László Both 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
        Uznesením mestského zastupiteľstva č. 451/2021 zo dňa 24.08.2021 bola schválená 
modernizácia - upgrade RTG prístroja v celkovej výške 18.000,00 €, a to z vlastných 
finančných zdrojov mesta. RTG prístroj - RTG stôl a integrovaným statívom, vertigraf BS 
2000V, RTG generátor 50 kW, röntgenka sú umiestnené v nebytových priestoroch – 
ambulancia Mestského zdravotného strediska v Hurbanove, na adrese Komárňanská 104, 
947 01 Hurbanovo. Nová nájomná zmluva ohľadom prenájmu vyššie uvedených 
prístrojov bude uzatvorená na obdobie 5 rokov od 01.11.2021 do 31.10.2026. V zmysle 
vyššie uvedeného bolo medzi mestom Hurbanovo ako prenajímateľom a spoločnosťou 
Bomedik, s.r.o. ako súčasným nájomcom dohodnuté, že suma investovaná do 
modernizácie RTG prístroja bude započítaná do terajšej výšky nájmu RTG prístroja. 
Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodná výška nájomného sa z 300,00 € mesačne navýši na 
výšku mesačného nájmu RTG prístroja s príslušenstvom 450,00 € mesačne. Uvedený RTG 
prístroj bol modernizovaný v roku 2021. Bol realizovaný upgrade existujúceho 
vyšetrovacieho náradia Hans Pausch CS 3000 z roku 2012 formou priamej digitalizácie. 
Predmetné RTG pracovisko bolo upgradované na systém priamej digitalizácie. 
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Uznesenie  č. 505/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s uzatvorením nájomnej zmluvy na prenájom RTG prístroja - RTG stôl a integrovaným 
statívom, vertigraf BS 2000V, RTG generátor 50 kW, röntgenka na obdobie 5 rokov pre 
spoločnosť BOMEDIK, s.r.o., so sídlom Krivá 2267/4, 945 01 Komárno, IČO: 36 695 
203, zastúpená konateľom MUDr. László Both za dohodnutú výšku nájmu 450,00 € 
mesačne. 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                     za                                 9                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
13.8 Žiadosť o odpredaj pozemku a súhlas s výstavbou – Mária Stojková 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
        Dňa 16.08.2021 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť od pani Márie Stojkovej, 
bytom Úzka 406/40, 947 01 Hurbanovo ohľadom udelenia súhlasu vlastníka pozemku k 
uskutočneniu stavebných úprav na stavbe rodinného domu so súpisným číslom 406, v k. ú. 
Hurbanovo a ohľadom odkúpenia pozemku vo vlastníctve Mesta Hurbanovo. Jedná sa o 
pozemok v k. ú. Hurbanovo, a to parcela registra „C“ č. 1630 – záhrada o výmere 324 m2 
zapísaný na LV č. 2376, ulica Úzka, na ktorom sa nachádza stavba rodinný dom, 
evidovaný na LV č. 9, kde sa uvádza 8 vlastníkov, s najväčším podielom 7/10 Stojková 
Mária r. Stojková, Rybárska 457/18, Hurbanovo, dátum narodenia 29.06.1955.  
Väčšia časť strechy domu a stropu jednej miestnosti zhorela v januári roku 2020 v požiari 
a preto bola táto časť domu žiadateľkou úplne odstránená. Z pôvodného domu zostala asi 
1/3, teda jedna izba. Žiadateľka má ku dnešnému dňu podlžnosti voči mestu Hurbanovo 
vo výške 194,13 €. Podľa Článku III., písmeno B., odsek 10) Zásad hospodárenia a 
nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo, sa majetok mesta nemôže previesť do 
vlastníctva takej právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má podlžnosti voči mestu alebo 
mestským organizáciám. Z toho dôvodu žiadaný pozemok nie je možné žiadateľke 
odpredať. Uvedený pozemok by chcela žiadateľka odkúpiť z dôvodu, aby bola 
legalizovaná stavba, ktorá sa nachádza na tomto pozemku. Pani Stojková ďalej žiada 
mesto Hurbanovo ako vlastníka pozemku parcely registra „C“ č. 1631 – zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 263 m2, o udelenie súhlasu k uskutočneniu stavebných úprav na 
stavbe rodinného domu so súpisným číslom 406, v k. ú. Hurbanovo, ulica Úzka. 
Žiadateľka má záujem požiarom zničenú časť budovy opäť postaviť. Žiadateľka je 
spoluvlastníčkou vyššie uvedenej stavby rodinného domu so súpisným číslom 406, 
zapísaného na LV č. 9 v podiele 7/10. K domu zapísanom na LV bola v minulosti 
pristavená zadná časť bez akýchkoľvek povolení, jedná sa teda o nelegálnu stavbu. Na 
pozemku č. parcely 1630, ktorý je tiež vo vlastníctve mesta Hurbanovo, ktorý sa nachádza 
za pozemkom o ktorý má menovaná záujem sa nachádza ďalšia nelegálna stavba. 
Ohľadom nelegálnych stavieb vykonáva šetrenie aj Spoločný stavebný úrad Hurbanovo. 
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Tieto dve budovy v súčasnej dobe obýva najmenej 8 dospelých osôb a 8 maloletých detí. 
Maloletý, ktorí sa tu zdržiavajú, robia v okolí bývajúcim ťažkosti, často ničia ich majetok, 
a mesto Hurbanovo rieši viacero oznámení na tieto osoby.  Na adresu Úzka 40 sú na trvalý 
pobyt prihlásené dve osoby, žiadateľka Stojková Mária a jej dcéra Stojková Valéria, ktorá 
je na základe Rozhodnutia Okresného súdu v Komárne pod číslom 13Ps/12/2006-33 zo 
dňa 29.12.2006 pozbavená spôsobilosti na právne úkony. Vzhľadom na vyššie napísané 
neodporúčame schváliť povolenie výstavby.          
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s  uskutočnením  stavebných úprav  na  stavbe rodinného domu  so  súpisným  číslom 406, 
v k. ú. Hurbanovo, ulica Úzka a to s obnovením požiarom zničenej časti budovy. Rodinný 
dom sa nachádza na pozemku, parcela registra „C“ č. 1631 - zastavaná plocha a nádvorie o 
výmere 263 m2, ktorý je vo vlastníctve Mesta Hurbanovo. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
                                                                                                    za                                 0                                                                                                                                                                             
Doležaj, Mgr.Pupák, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová                             proti              9                                  
Melich, Schvarcz, Bc.Tomaščin, Mgr.Tužinčin, Žigová                                                 
                                                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
Tento návrh na uznesenie poslancami MsZ nebol prijatý. 
 
13.9 Žiadosť o prenájom priestorov – OZ Darts club Hurbanovo 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
        Dňa 05.10.2021 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť od OZ Darts club 
Hurbanovo, so sídlom Pivovarská 12, 947 03 Hurbanovo – Bohatá, IČO: 53440633, zast. 
Ing. Richard Pleva – predseda, ohľadom prenájmu miestnosti – nebytového priestoru v 
suteréne budovy Centra voľného času Hurbanovo o výmere cca 50 m2 , Novozámocká 10, 
947 03 Hurbanovo – Bohatá za účelom prevádzkovania voľno časových aktivít. Budova 
Centra voľného času (CVČ) so súpisným číslom 228 sa nachádza na parcele registra „C“ 
č. 1243 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 501 m2, k. ú. Bohatá a je vo vlastníctve 
Mesta Hurbanovo, zapísaná na LV č. 907. Uvedené priestory chce žiadateľ využívať 
najmä na voľno časové aktivity členov Darts club Hurbanovo. Klub by bol sprístupnený 7 
dní v týždni v poobedňajších hodinách kvôli väčšej návštevnosti. V žiadanej miestnosti 
plánuje OZ Darts Club Hurbanovo aktívne trénovať šípky a viesť mládež k tejto aktivite. 
Klub chce žiadateľ sprístupniť všetkým obyvateľom Hurbanova. 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. Žiadateľ si chce prenajať nebytový priestor v suteréne budovy CVČ 
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Hurbanovo o výmere cca 50 m2 za účelom prevádzkovania voľno-časových aktivít, čo je 
prospešná činnosť pre obyvateľov mesta, a korešponduje s poslaním CVČ. Preto je 
nevhodné, aby sa tento nebytový priestor prenajal 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 a predkladá pred 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove nasledovný návrh na uznesenie. 
         
 
Uznesenie  č. 506/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
k o n š t a t u j e,  
že prenájom nebytového priestoru v suteréne budovy CVČ Hurbanovo o výmere cca 50 
m2, na adrese Novozámocká 10, Hurbanovo, ktorá sa nachádza na parcele registra „C“ č. 
1243 – zastavaná plocha a nádvorie, v k. ú. Bohatá pre žiadateľa OZ Darts club 
Hurbanovo, so sídlom Pivovarská 12, 947 03 2 Hurbanovo – Bohatá, 53440633, zast. Ing. 
Richard Pleva – predseda, je prípad hodný osobitného zreteľa.  
o d ô v o d ň u j e  
prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne: Uvedené priestory chce žiadateľ využívať 
najmä na voľno časové aktivity členov Darts club Hurbanovo. Klub by bol sprístupnený 7 
dní v týždni v poobedňajších hodinách, kedy by bola väčšia návštevnosť. V žiadanej 
miestnosti plánuje OZ Darts Club Hurbanovo aktívne trénovať šípky a viesť mládež k tejto 
aktivite. Klub chce žiadateľ sprístupniť všetkým obyvateľom Hurbanova.  
s c h v a ľ u j e  
zverejnenie svojho zámeru prenajať nebytový priestor v suteréne budovy CVČ Hurbanovo 
o výmere cca 50 m2 , na adrese Novozámocká 10, Hurbanovo - Bohatá, ktorá sa nachádza 
na parcele registra „C“ č. 1243 – zastavaná plocha a nádvorie, v k. ú. Bohatá pre žiadateľa 
OZ Darts club Hurbanovo, so sídlom Pivovarská 12, 947 03 Hurbanovo – Bohatá, 
53440633, zast. Ing. Richard Pleva – predseda, 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 vo výške 
20,00 € mesačne. Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu 5 rokov. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
 PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová, Mgr.Pupák                                      za                                 8                                                                                                                                                                             
 Melich, Schvarcz, Bc.Tomaščin, Mgr.Tužinčin, Žigová                             
                                                                                                proti              0                                                                                  
 Doležaj                                                                                                                         zdržal sa hlasovania   1 
 
13.10 Žiadosť o zapožičanie priestorov pre ZUŠ Hurbanovo 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
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        Dňa 11.10.2021 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť od Základnej umeleckej 
školy, so sídlom Komárňanská 116, 947 01 Hurbanovo, IČO: 37867091, zast. PaedDr. 
Juraj Svitek – riaditeľom ohľadom poskytnutia priestorov o výmere 18 m2, na prízemí 
budovy CVČ Hurbanovo, súpisné číslo 228, na parcele registra „C“ č. 1243, v k. ú. 
Bohatá, na ulici Novozámocká 10, 947 03 Hurbanovo – Bohatá. Vyššie uvedený priestor 
žiada ZUŠ z dôvodu rozšírenia učebného predmetu – hra na bicie nástroje.  
O tento predmet je veľký záujem, ale pre ZUŠ vznikol problém s priestormi a preto vo 
vlastných priestoroch nevie vyriešiť výučbu nového predmetu.  
Z toho dôvodu sa riaditeľ PaedDr. Svitek obrátil na Mesto Hurbanovo ohľadom 
poskytnutia priestorov v budove CVČ Hurbanovo. Toho času vypožičiava priestory na 
prízemí budovy CVČ o výmere 66 m2 OZ Asociácia pre rozvoj emocionálnej inteligencie, 
so sídlom ul. Práce 5, 947 01 Hurbanovo, IČO: 51833280 na základe Zmluvy o výpožičke 
zo dňa 30.04.2021. Schválením zapožičania priestorov pre ZUŠ Hurbanovo, by sa znížila 
výmera vypožičiavaných priestorov pre OZ Asociácia pre rozvoj emocionálnej 
inteligencie na 48 m2. Z dôvodu zníženia výmery priestorov bude vypracovaný Dodatok k 
Zmluve o výpožičke, s čím nájomca súhlasí.  
Základná umelecká škola by chcela využívať žiadané priestory na výučbu nového 
predmetu – hra na bicie nástroje každý týždeň v dňoch utorok a štvrtok približne od 17.00 
do 20.00 hodiny. Mestský úrad navrhuje prípad riešiť zapožičaním priestorov pre 
rozpočtovú organizáciu zriadenú mestom na obdobie 5 rokov bezplatne. Režijné náklady 
boli vypočítané na základe spotreby z predošlých rokov a predstavujú 30 € mesačne. 
         
Uznesenie  č. 507/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
zapožičanie nebytových priestorov o výmere 18 m2, na prízemí v budove CVČ 
Hurbanovo, súpisné číslo 228, na parcele registra „C“ č. 1243, v k. ú. Bohatá, na ulici 
Novozámocká 10, 947 03 Hurbanovo – Bohatá pre žiadateľa Základná umelecká škola, so 
sídlom Komárňanská 116, 947 01 Hurbanovo, IČO: 37867091, zast. PaedDr. Juraj Svitek 
– riaditeľ, organizáciu zriadenú mestom Hurbanovo.  Zapožičanie priestorov vlastnej 
organizácii je bezplatné na obdobie 5 rokov, určujú sa režijné náklady vo výške 30,00 € 
mesačne. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                     za                                 9                                                                             
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 14 – D i s k u s i a 
        V úvode diskusie Mgr. Závodský, primátor mesta s poľutovaním informoval, že v 
rámci optimalizácie poštových služieb Slovenská pošta a.s. rozhodla o ukončení činnosti 
prevádzky Pošta Hurbanovo 3 na adrese Školská ul. 2, Hurbanovo časť Bohatá, ku dňu 
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01.12.2021.  
Ďalej informoval o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na 
projekt „Centrálna integrovaná zdravotná starostlivosť v meste Hurbanovo“ Ministerstvom 
zdravotníctva SR.  
Bc. Tomaščin v mene materskej školy poďakoval poslaneckému zboru za schválenie 
finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta na opravu chodníka v areáli MŠ Nový 
diel. 
- Prosil o prečistenie stĺpov od olepených reklamných a informačných plagátov na ul. 
Komárňanská a o očistenie plotu  pri mestskom zdravotnom stredisku. 
RNDr. Hamranová, zástupkyňa primátora mesta apelovala na seniorov, aby zvýšili 
bezpečnosť, aby boli navzájom k sebe tolerantný a rešpektovali pravidlá bezpečnosti a aby 
boli chodci viditeľní pri návšteve cintorínov počas Sviatku všetkých svätých, aby si vodiči 
nenechávali kabelky a veci v autách, aby zbytočne nedošlo ku krádežiam. 
- Informovala, že v období od 25.10.2021 do 04.11.2021 prebieha v meste Hurbanovo 
jesenné upratovanie biologického odpadu, v rámci ktorého bude realizovaný zber 
rastlinného odpadu zo záhrad. Na zber rastlinného odpadu sú rozmiestňované 
veľkoobjemové kontajnery podľa harmonogramu ulíc. 
- Pripomenula ďalší termín očkovania proti COVID-19, približne dňa 12. 11. 2021 
v Kultúrnom dome Hurbanovo. 
- Na záver uviedla, že pri príležitosti Mesiaca úcty k starším Mestský úrad Hurbanovo 
rozdáva pre seniorov ktorí v roku 2021 dovŕšili alebo dovŕšia 65 rokov a majú trvalý pobyt 
v meste Hurbanovo darčekové poukazy v hodnote 10 €. Vydávanie prebieha v Kluboch 
dôchodcov podľa harmonogramu. 
PaedDr., Mgr. Hajníková poďakovala za pomoc RNDr. Márii Hamranovej, zástupkyni 
MsÚ za promptné riešenie pri hľadaní zamestnancov na voľné pracovné miesto do „SOS“ 
Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo zverejňovaním na webe mesta. 
 
K bodu 15 – 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           
31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove.   
 
 
 
                                                                                                     Mgr. Peter  Z á v o d s k ý                         
                                                                                                                 primátor mesta 
 
 
 
Overovatelia:    PaedDr., Mgr. Angelika  Hajníková  
                                                                                                
                           Ctibor  Melich      


