
 
Zápisnica z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 

konaného dňa 8. 11. 2021 
- 1 - 

 
Z á p i s n i c a 

 
z  32.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,  

ktoré sa konalo dňa 8. 11. 2021 
 

Rokovanie  32.  zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v  Hurbanove otvoril      
Mgr. Peter Závodský, primátor  mesta za účasti 10 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 oddelenia MsÚ 
Mgr. Magdaléna Zahoranová, vedúca odd.regionálneho rozvoja MsÚ 
 

Neprítomný - ospravedlnený: Jozef Doležaj 
 

Primátor mesta Mgr. Peter Závodský predložil návrh programu rokovania.  
1. Zahájenie, schválenie pracovných komisií a zapisovateľky 
2. Súhlas so vstupom do zmluvného vzťahu a s podpisom zmluvy s MZ SR ako   
    sprostredkovateľským orgánom pre Integrovaný operačný program 
3. Záver                                           
 
Bc. Tomaščin predložil poslanecký návrh na doplnenie programu rokovania mestského 
zastupiteľstva o jeden bod:  
Návrh na schválenie člena Komisie športu a spolupráce s mládežou pri MsZ v Hurbanove. 
 
Mgr. Závodský, primátor mesta poprosil poslancov o hlasovanie za pôvodný návrh 
programu rokovania: 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                                   za                                 0                                                                                                                                                                             
Botoš, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr. Hamranová, Melich, Mgr.Pupák, Ševčík,      proti              9 
Bc.Tomaščin, Mgr.Tužinčin, Žigová                                                                                                                                           
Schvarcz                                                                                                      zdržal sa hlasovania   1 
Pôvodný návrh programu 32. zasadnutia mestského zastupiteľstva nebol schválený. 
 
Hlasovanie za program rokovania s rozšírením poslaneckým návrhom: 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
RNDr.Hamranová, Melich, Schvarcz, Bc.Tomaščin, Mgr.Tužinčin, Žigová       za                                10                                                                             
PaedDr.,Mgr.Hajníková, Mgr.Pupák, Botoš, Ševčík                                                                                                  
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
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Program rokovania 32. zasadnutia mestského zastupiteľstva konaného dňa 8. 11. 2021 bol 
poslancami mestského zastupiteľstva schválený s navrhnutou zmenou. 
 
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“ – 3 (dotknutí),  
zvolení navrhnutí členovia. 
 
Mandátová komisia:  
RNDr. Mária Hamranová, František Schvarcz, Mgr. Ľuboš Tužinčin 
Do mandátovej komisie boli hlasovaním – „za“ – 7, „proti“ – 0, „zdržal sa“ – 3 (dotknutí)  
zvolení navrhnutí členovia. 
 
Zapisovateľka:                                     Silvia Fejesová 
 
Overovatelia:       PaedDr., Mgr. Angelika Hajníková 
                                                                         Ctibor Melich                                                                                                         
 
 
K bodu 2 
Súhlas so vstupom do zmluvného vzťahu a s podpisom zmluvy s MZ SR ako 
sprostredkovateľským orgánom pre Integrovaný operačný program 
Materiál predkladala Mgr. Zahoranová, vedúca oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ. 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 
        Mesto Hurbanovo dňa 26.10.2021 obdržalo rozhodnutie o schválení žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok (ďalej NFP). Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný 
regionálny operačný program, Ministerstvo zdravotníctva SR na základe výsledkov 
konania o žiadosti (kód výzvy IROPPO2-SC212-2020-58, kód žiadosti  NFP 
302020AZW7-Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, Hurbanovo) schválilo NFP 
mestu Hurbanovo maximálne vo výške 782 026,16 eur pričom celkové oprávnené 
výdavky projektu boli schválené vo výške 823 185,43 eur. Výška schváleného NFP je 
maximálna a v priebehu realizácie nesmie byť prekročená.  
Vzhľadom na schválenú žiadosť Mesto Hurbanovo pristúpi k podpisu zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku s Ministerstvom zdravotníctva SR ako 
sprostredkovateľským orgánom pre Integrovaný operačný program. 
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Po predložení materiálu pán primátor otvoril diskusiu. Do diskusie sa prihlásil Bc. 
Tomaščin, Mgr. Pupák, Ševčík, PaedDr., Mgr. Hajníková, Žigová a Melich. 
Informácie k tomuto bodu podal Mgr. Závodský a Mgr. Zahoranová.  
Po uzatvorení diskusie pán primátor vyzval návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na 
uznesenie. 
 
Uznesenie  č. 508/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie 
informáciu o obdržaní kladného rozhodnutia o  schválení žiadosti o NFP ( kód výzvy 
IROPPO2-SC212-2020-58, kód žiadosti  NFP 302020AZW7 – Centrum integrovanej 
zdravotnej starostlivosti, Hurbanovo ) 
súhlasí 
1) s uzavretím zmluvy s Ministerstvom zdravotníctva SR, ako sprostredkovateľským 
orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program, v rámci projektu „Centrum 
integrovanej zdravotnej starostlivosti, Hurbanovo“ na základe rozhodnutia č. Z-091367-
2021 zo dňa 26.10.2021 o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku, 
2) so spolufinancovaním schváleného projektu „Centrum integrovanej zdravotnej 
starostlivosti, Hurbanovo“ v zmysle výzvy IROPPO2-SC212-2020-58. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
RNDr.Hamranová, Melich, Schvarcz, Bc.Tomaščin, Mgr.Tužinčin, Žigová       za                                10                                                                             
PaedDr.,Mgr.Hajníková, Mgr.Pupák, Botoš, Ševčík                                                                                                  
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 3 
Poslanecký návrh – Návrh na schválenie člena Komisie športu a spolupráce 
s mládežou pri MsZ v Hurbanove 
Materiál predkladal Bc. Tomaščin, poslanec MZ z dôvodu, že bývalý člen komisie pán 
Slavomír Kajan sa vzdal funkcie člena komisie, nakoľko poberal iný zdroj príjmov od 
štátu. Keďže už tento zdroj príjmov nepoberá predseda komisie opätovne predkladal na 
schválenie Slavomíra Kajana za člena Komisie športu a spolupráce s mládežou pri MsZ 
v Hurbanove. 
        
Uznesenie  č. 509/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje 
Slavomíra Kajana za člena Komisie športu a spolupráce s mládežou pri MsZ v Hurbanove 
na volebné obdobie 2018 – 2022. 
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Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
RNDr.Hamranová, Melich, Schvarcz, Bc.Tomaščin, Mgr.Tužinčin, Žigová       za                                10                                                                             
PaedDr.,Mgr.Hajníková, Mgr.Pupák, Botoš, Ševčík                                                                                                  
                                                                                                 proti              0                                   
                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 
 
 
K bodu 4 – Z á v e r  
        Nakoľko  program  rokovania  mestského zastupiteľstva  bol prerokovaný, primátor 
mesta Mgr. Peter Závodský sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 32. 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove. 

 
 
 
 

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

 
 

 

Overovatelia:    PaedDr., Mgr. Angelika  Hajníková  
                                                                                                
                           Ctibor  Melich      
 


