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Z á p i s n i c a 

z  33.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,  
ktoré sa konalo dňa 25. 11. 2021 

 
Rokovanie  33.  zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v  Hurbanove otvoril      

Mgr. Peter Závodský, primátor  mesta za účasti 7 poslancov (prezenčná listina je 
prílohou tejto zápisnice).  

 
 Ďalší prítomní: RNDr. Mária Hamranová, zástupkyňa primátora mesta 

Ing. Koloman Cserge, hlavný kontrolór mesta 
Ing. Róbert Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ 
Ing. Martina Kardhordó, vedúca ekonomického oddelenia MsÚ 

                              Mgr. Magdaléna Zahoranová, vedúca odd. regionálneho rozvoja MsÚ 
                             Jozef Provazník, náčelník MsP Hurbanovo 
                             Mgr. Renáta Šuláková, riaditeľka zariadenia SMARAGD 

 
Neprítomní - ospravedlnení: Marián Botoš, Jozef Doležaj, František Schvarcz,                                                    
Anna Žigová 
  
Primátor mesta Mgr. Peter Závodský predložil návrh programu rokovania: 
  1. Zahájenie, schválenie pracovných komisií a zapisovateľky 
  2. Interpelácia 
  3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 
  4. Návrh VZN mesta o určení spádových škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta  
      Hurbanovo 
  5. Návrh VZN mesta o miestnej dani za psa 
  6. Dodatok VZN č. 122 o poskytovaní sociálnych služieb a o sume úhrad, spôsobe jej   
      určenia a platenia za poskytované sociálne služby – 5. doplnenie 
  7. Návrh IX. zmeny rozpočtu mesta Hurbanovo za rok 2021 a organizácie v jej   
      zriaďovateľskej pôsobnosti 
  8. Správa k pohľadávkam k 30. 9. 2021 
  9. Správa o výsledku kontroly hlavného kontrolóra mesta č. HK/5/2021 
10. Správa o činnosti Mestskej polície v Hurbanove 
11. Zmena uznesenia č. 495/2021 – MZ  
12. Rôzne 
  12.1 Prevádzkovanie verejného osvetlenia 
  12.2 Žiadosť o prenájom priestorov – OZ Darts club Hurbanovo – II. kolo 
  12.3 Žiadosť o zmenu nájomcu – Mgr. Marcela Vidová – Zdravíčko, s.r.o. 
  12.4 Žiadosť o predaj pozemku a súhlas so zriadením vecného bremena –    
          Západoslovenská distribučná, a.s. 
  12.5 Žiadosť o odkúpenie pozemku – Martin Nemček, Holanovo 
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  12.6 GAMOTA v.d. – žiadosť o súhlas so zriadením vecného bremena 
  12.7 Návrh na schválenie vyplatenia odmeny 
  12.8 Poslanecký návrh – organizácia motorovej a nemotorovej dopravy v centre mesta    
          Hurbanovo 
  12.9 Poslanecký návrh – riešenie dopravnej situácie medzi mestskými časťami Zelený  
          Háj a  Holanovo 
13. Diskusia 
14. Záver                                           
 
Mgr. Závodský, primátor mesta požiadal poslancov o hlasovanie za návrh programu 
rokovania: 
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo: 
                                                                                                                                   za                                          7                                                                                                                                     
                                                                                                                                   proti                             0 
                                                                                                                                   zdržal sa hlasovania         0 
 
Hlasovaním poslancov bol návrh programu 33. zasadnutia 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 
                                                                        Eduard Ševčík 
Do návrhovej komisie boli hlasovaním „za“ - 7 zvolení navrhnutí členovia. 
 
Mandátová komisia:       RNDr. Mária Hamranová 
                                                                        Ctibor Melich 
        Mgr. Ľuboš Tužinčin  
Do mandátovej komisie boli hlasovaním „za“ - 7 zvolení navrhnutí členovia. 
 
Zapisovateľka:                                          Darina  Mésárošová 
 
Overovatelia:       PaedDr., Mgr. Angelika Hajníková                                                                                                         
                                                                         Eduard Ševčík 
Navrhnuté zloženie pracovných komisií bolo poslancami mestského zastupiteľstva 
schválené. 
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K bodu 2 – I n t e r p e l á c i a 
Mgr. Pupák – sa dotazoval o reálnosti výstavby bytového domu pre rómskych 
spoluobčanov v lokalite na ul. Komárňanskej.  
Ing. Dobi – návrh výberu lokality a výstavby bytového domu vznikol z dôvodu, že Mesto 
Hurbanovo obdržalo viac žiadostí o prenájom bytu.  Sociálna komisia na svojom zasadnutí 
uvažovala aj o takejto možnosti. Výstavba by sa mohla realizovať zo združených 
prostriedkov (ŠFRB, úver) v investorstve  inej osoby. Mesto by poskytlo len pozemok. 
Nájomcovia by vynaložené prostriedky splácali v nájomnom. Je na rozhodnutí poslancov 
aké investície bude mesto realizovať.  
Mgr. Závodský – dodal, že uvažovaná lokalita je územným plánom určená na plochy 
výroby.        
Mgr. Pupák – ďalej sa pýtal na termín realizácie opravy št. cesty I/64; na úhradu 
dopravno-psychologického vyšetrenia pre príslušníkov MsP; či vozidlá MsP majú GPS 
vybavenie ak áno, jeho využitie; komu budú určené a dodané kompostovateľné bio-
vrecká; kedy je termín ukončenia nájomnej zmluvy na parkovisko pri artézskej studni; vo 
veci realizácie stojísk pri bytových jednotkách pre veľkokapacitné kontajnery; aké je 
využitie elektrobicyklov a možnosť zakúpenia kartičiek; ako sa plánuje zimná údržba 
chodníkov a aká je situácia ohľadom studní pre pitnú vodu. 
Mgr. Závodský – o termíne realizácie opravy cesty I/64 nemá bližšie informácie, oprava 
má trvať 40 dní a pokládka asfaltu môže byť realizovaná len za vyhovujúcich 
poveternostných podmienok; príslušníci MsP musia mať psychologické vyšetrenie 
z dôvodu, že v práci musia aplikovať výstražné znamenia; príslušníci MsP nemajú merač 
rýchlosti a rýchlosť jazdy vozidiel nemerajú; zabezpečovanie GPS vybavenia prebieha; 
vrecká na bio odpad boli zabezpečené v rámci projektu z Envirofondu na podporu 
a zvýšenie stupňa separácie, nakoľko finančné prostriedky na likvidáciu odpadu sú 
vysoké. Z projektu sa zakúpili aj kompostéry, ktoré sa budú využívať v mestských 
častiach, vrecká a košíky budú dodané do bytov a rodinných domov v meste. Zmluva 
prenájmu parkoviska pri artézskej studni je zverejnená na stránke mesta.  
JUDr. Rusňák – z dôvodu nedostatku kapacity sa rozšírili stojiská pri bytových 
jednotkách na Sládkovičovej ulici, urobil sa betónový podklad pri bytových jednotkách na 
uliciach Konkolyho a Krátkej. Nakúpil sa materiál na oceľové konštrukcie a robia sa 
svojpomocne zamestnancami úseku služieb. Budúci rok sa plánujú ešte stojiská pri bytovej 
jednotke Sládkovičova č. 24, 26, 28 a na ul. Slobody. Miesto pri bývalom MsÚ sa zruší, 
odpad sa bude nosiť do nádob v stojisku na Konkolyho ulici.               
Mgr. Závodský – mesto nie je prevádzkovateľom dokovacej stanice a bicyklov a nemá 
vedomosti o ich využívaní; v zimnom období majú pracovníci úseku služieb pohotovosť, 
v prípade potreby sa využije aj nový sypač. Údržba sa vykonáva hlavne na miestach 
s vysokou frekvenciou pohybu osôb a postupne v okrajových miestach mesta.  
V uplynulom období nebol záujem dobrovoľníkov na práce v zimnom období. Studne na 
vodu sú v podielovom spoluvlastníctve s obcou Bajč. Obec Bajč predložila požiadavku 
zvýšenia nájomného o 150 %. V uplynulom období sa konali opakované stretnutia oboch 
vlastníkov, nedošlo k dohode. ÚRSO povoľuje cenu vody zvýšiť do 20 % ročne.  
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Obec Bajč by nedostatok finančných prostriedkov nemala získavať od obyvateľov mesta 
Hurbanovo. Snaha Mesta Hurbanovo je dodať obyvateľom kvalitnú vodu za dostupnú 
cenu.   
Bc. Tomaščin – požiadal poslancov, aby dotazy, ktoré sa týkajú bodu o činnosti MsP  
predložili v rámci diskusie bodu rokovania; požiadal o upravenie času svietenia v cintoríne 
v Hurbanove; pýtal sa na zrušenie miest pre odstavenie vozidiel pri križovaní  Nám. 
Konkolyho-Thege s ulicou Súdnou; požiadal o úpravu šírky spomaľovacieho prahu pred 
základnou školou na Nám. Konkolyho Thege; dotazoval sa na rozkopanie nového asfaltu 
na križovaní ulíc Malej a Á. Fesztyho.  
Mgr. Závodský – čas svietenia v cintoríne sa upravil podľa času v prevádzkovom 
poriadku; priestranstvo pri križovaní ulíc je vlastníctvom COOP Jednoty Komárno. 
Spoločnosť previedla úpravu vonkajšieho okolia (chodníka, vjazdu a parkoviska, 
pripojenie objektu na verejnú kanalizáciu) na vlastné náklady, toho roku upravili aj vzhľad 
budovy a plánujú vybudovať bezbariérový prístup. Úprava spomaľovacieho prahu sa 
dorieši. Rozkopávka asfaltu na križovaní ulíc Malej a Á. Fesztyho sa vykonala z dôvodu 
havarijnej situácie – úniku plynu na potrubí. Mesto Hurbanovo obdržalo o tejto veci 
oznámenie v deň konania rokovania MZ.   
PaedDr., Mgr. Hajníková – nakoľko sa v mestskej časti Bohatá zrušila Pošta, dotazovala 
sa o možnosti uzatvorenia zmluvy na prevádzku Pošta Partner.  Navrhla aj možnosť, aby 
mesto zamestnalo osobu na vykonávanie služieb. Mesto disponuje miestom a  aj 
zariadením.   
Mgr. Závodský – Poštu Partner rieši Slovenská pošta v miestach kde nemajú svoju 
pobočku, poverujú inú osobu na preberanie listov a zásielok. Zástupcovia Slovenskej 
pošty sa vyjadrili, že ďalšia pobočka v našom meste je pre spoločnosť neefektívna 
a neekonomická. Toho času sú služby zabezpečené prostredníctvom doručovateľov. So 
zriadením prevádzky súhlasí v prípade, ak sa nájdu v rozpočte finančné prostriedky 
a mestské zastupiteľstvo službu odsúhlasí. 
Poslanec Ševčík – tlmočil dotaz od p. Žigovej – rodičia detí v MŠ sa dotazujú na príjem 
detí do zbernej triedy v raňajších hodinách, odkiaľ sa potom delia do vlastných tried 
a pritom prechádzajú cez kuchynku. Ďalej sa pýtal na zdĺhavú prípravu zmeny Zásad 
hospodárenia s majetkom mesta. 
Bc. Tomaščin – p. riaditeľka MŠ, už urobila nápravu, v raňajších hodinách od 7. hod do 
7.30 hod. sú pri prijímaní detí do MŠ dve p. učiteľky. Deti nechodia cez kuchyňu, vstup do 
týchto priestorov je pre iné osoby nepovolený. Deti chodia cez priestor výdajní stravy, a to 
len ojedinele.  
Mgr. Závodský – s prípravou zásad mesto čaká, nakoľko ešte neobdržalo stanovisko 
kontrolného úradu.           
Poslanec Melich – poďakoval za vyčistenie priestranstva na ulici Severnej; dotazoval sa 
na stav verejného obstarávania stavebných úprav kultúrneho domu, pýtal sa na rozšírenie 
kamerového systému. Požiadal o nutnosti včasného informovania o prípadnom záujme  
výstavby bytového domu pre rómskych spoluobčanov.    
Mgr. Zahoranová – verejné obstarávanie prebieha, termín ukončenia je 30.11.2021. 
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Mgr. Závodský – na doplnenie uviedol, že práce výmeny otvorových konštrukcií sa  
nezačnú aj z dôvodu dlhších dodacích lehôt a z dôvodu zimného obdobia. Poznamenal aj 
možnosť úspešnosti podanej žiadosti o finančné prostriedky na Envirofond. 
p. Provazník – kamerový systém sa postupne rozširuje, no je potrebné obnovovať 
a opravovať jestvujúce kamery. Server systému bude treba rozšíriť, čo je spojené aj 
s potrebou finančných prostriedkov. 
Mgr. Závodský – možnosti rozšírenia servera s kamerového systému je nutné preveriť 
technikom. 
       
K bodu 3 
Kontrola uznesení z predchádzajúcého zasadnutia mestského zastupiteľstva                  
Na 31. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, konaného dňa 26. 10. 2021 boli 
prijaté uznesenia od čísla 491 do 507/2021 - MZ.  
Ukladaciu časť nemalo žiadne uznesenie. 
                
Na 32. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, konaného dňa 08. 11. 2021 boli 
prijaté uznesenia od čísla 508 do 509/2021 - MZ.  
Ukladaciu časť nemalo žiadne uznesenie. 
 
Poslanec Melich odišiel z rokovacej miestnosti. 
 
K bodu 4 
Návrh VZN mesta o určení spádových škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Hurbanovo 
Materiál predkladal Mgr. Závodský, primátor mesta. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
     V zmysle legislatívnej zmeny zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) je v § 59a - stanovená povinnosť obce určiť spádovú materskú školu v 
zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Od školského roka 2021/22 sú do materských škôl 
prijímané deti na povinné predprimárne vzdelávanie, ktoré dovŕšia 5 rokov veku. 
Povinnosťou zriaďovateľa je pre tieto deti s trvalým pobytom v meste Hurbanovo 
zabezpečiť spádovú materskú školu, v ktorej má garantované miesto každé dieťa, majúce 
trvalý pobyt v meste. Úzko to súvisí s ustanovením §6 ods.3 písm. b) zákona č. 596/2003 
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorým sa mestu uložila povinnosť 
vytvárať podmienky na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v materských 
školách, ktorých je zriaďovateľom. Právo zákonného zástupcu vybrať si na plnenie 
povinného predprimárneho vzdelávania pre svoje dieťa aj inú ako spádovú materskú školu 
podľa trvalého pobytu, je podmienená dostatkom kapacít vo vybranej materskej škole. 
        Návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení spádových materských škôl v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hurbanovo bol vyvesený na úradnej tabuli mesta a 
webovej stránke od 2.11.2021. Pripomienky písomne alebo elektronicky bolo možné 
podať do 13.11.2021. Do uvedeného dátumu nebola elektronicky ani poštou doručená 
žiadna pripomienka. 
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Uznesenie  č. 510/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e  
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hurbanovo o určení spádových materských škôl v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hurbanovo podľa predloženého návrhu s účinnosťou od 
15. 12. 2021. 
 
Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:                    za                                  6                                                                             
                                                                                proti                         0                                   
                                                                                zdržal sa hlasovania    0 
 
K bodu 5 
Návrh VZN mesta o miestnej dani za psa 
Materiál predkladala Ing. Kardhordó, vedúca ekonomického oddelenia MsÚ. Písomná 
správa tvorí prílohu zápisnice. 
     V predloženom Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hurbanovo o miestnej 
dani za psa sa mení spôsob stanovenia výšky dane za psa tak, že je stanovená jednotná 
sadzba dane a jej zníženie za psa chovaného alebo držaného fyzickou osobou pri rodinnom 
dome, pričom samotná hodnota sadzby dane zostáva nezmenená. V návrhu VZN je 
zapracované aj oslobodenie od platenia dane za psa fyzickej osobe vykonávajúcej aktívnu 
dobrovoľnú hasičskú činnosť. Návrh VZN mesta Hurbanovo o miestnej dani za psa bol 
zverejnený vyvesením na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta dňa 09. 11. 2021 s 
dátumom ukončenia pripomienkového konania dňom 18. 11. 2021. Pripomienky písomne 
alebo elektronicky bolo možné podať do 18.11.2021. Do uvedeného dátumu nebola 
elektronicky ani poštou doručená žiadna pripomienka. 
  
Bc. Tomaščin – poďakoval za doplnenie osôb, ktorí vykonávajú funkciu dobrovoľných 
hasičov medzi osoby oslobodené od platenia dane. 
 
Poslanec Melich sa vrátil do rokovacej miestnosti. 
      
Uznesenie  č. 511/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
p r i j í m a  
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hurbanovo o miestnej dani za psa s účinnosťou od 1. 
januára 2022 podľa predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo: 
                                                                                za                                7                                                                                                                                                                                       
                                                                                proti                       0                                   
                                                                                zdržal sa hlasovania                   0 
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K bodu 6 
Dodatok VZN č. 122 o poskytovaní sociálnych služieb a o sume úhrad, spôsobe jej   
určenia a platenia za poskytované sociálne služby – 5. doplnenie 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
      Predložený návrh sa spracoval v zmysle § 2b a § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení jeho zmien a doplnení. Sociálne služby poskytované v Zariadení 
pre seniorov – Smaragd v Hurbanove sú poskytované v súlade so zákonom NR SR č. 
448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Dôvodom 
zvýšenia ceny za poskytované sociálne služby je nárast cien potravín a energií – elektriny 
a plynu. Finančné prostriedky poskytované na poskytovanie sociálnej služby z 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je možné použiť len na 
mzdy a platy zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby. Ostatné ekonomicky 
oprávnené náklady musia byť hradené z príjmov klientov. V dôsledku dopadu následkov 
pretrvávajúceho koronavírusu rapídne vzrástli spotrebiteľské ceny potravín a je avizované 
aj zvyšovanie cien energií. Podľa Štatistického úradu SR je to ku koncu júna 2021 o 2,9% 
medziročne (potraviny) a očakávaný rast na rok 2022 sa predpokladá až o 4,5%. 
Zvyšovanie energií sa očakáva do 10%. Návrh úpravy cenníka zariadenia sociálnych 
služieb má reflektovať zvyšovanie nákladov na prevádzku zariadenia – potraviny, energie 
a zvýšený hygienický režim. Poznamenal, že o zvýšenie úhrad požiadala Mgr. Šuláková, 
riaditeľka zariadenia SMARAGD. 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli mesta a webovej 
stránke od 9.11.2021. Pripomienky písomne alebo elektronicky bolo možné podať do 
18.11.2021. Do uvedeného dátumu nebola elektronicky ani poštou doručená žiadna 
pripomienka. 
 
 
p. Ševčík – sa pýtal na názor sociálnej komisie; on sa s návrhom nestotožňuje. 
Mgr. Pupák – dotazoval sa na vplyv návrhu voči mestu, či sa robil prieskum výšky 
poplatkov v iných zariadeniach, kedy naposledy sa zvyšovali úhrady za sociálne služby.  
Bc. Tomaščin – navýšenie finančných nákladov by malo byť hradené z rozpočtu mesta. 
PaedDr., Mgr. Hajníková – zvyšovanie nákladov za služby je „nepríjemná“ téma, 
zvýšenie by nemali znášať dôchodcovia – obyvatelia zariadenia; súhlasí s názorom Bc. 
Tomaščina.  
p. Melich – za uplynulé volebné obdobie boli poslanci nútení zvyšovať aj iné dane 
a poplatky; zvýšenie by malo hradiť mesto. 
Mgr. Šuláková – vysvetlila potrebu zvyšovania nákladov za poskytnutie služieb; 
vykonala prieskum výšky úhrad za služby v niekoľkých okolitých zariadeniach, úhrada 
v zariadení SMARAGD je najnižšia. O problematike jednala s vedením združenia 
obyvateľov zariadenia. Nutnosti zvýšenia úhrad porozumeli v plnej miere.          
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Návrh uznesenia: 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
p r i j í m a  
Všeobecne záväzné nariadenie č. 122 o poskytovaní sociálnych služieb a o sume úhrad, 
spôsobe jej určenia a platenia za poskytované sociálne služby - doplnenie č. 5 s 
nasledovnými pripomienkami / bez pripomienok. 
 
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo: 
                                                                                  za                                 0                                                                                                                                                                                       
p. Ševčík, Bc. Tomaščin, Mgr. Tužinčin                            proti                        3                                   
PaedDr., Mgr. Hajníková, RNDr. Hamranová, p. Melich    zdržal sa hlasovania                  4 
Mgr. Pupák 
Tento návrh uznesenia poslancami MsZ nebol prijatý. 
 
Poslanec Mgr. Pupák odišiel z rokovacej miestnosti. 
 
K bodu 7 
Bod 7.1 - Návrh IX. zmeny rozpočtu mesta Hurbanovo za rok 2021 a organizácie 
v jej  zriaďovateľskej pôsobnosti 
Materiál predkladala Ing. Kardhordó, vedúca ekonomického oddelenia MsÚ. Písomná 
správa tvorí prílohu zápisnice. 
     Rozpočet mesta v programovej štruktúre na rok 2021 bol schválený uznesením č. 
348/2020- MZ, dňa 3. 12. 2020. Doteraz bolo schválených sedem zmien rozpočtu: 
uznesením č. 367/2021-MZ zo dňa 12. 1. 2021, uznesením č. 377/2021-MZ zo dňa 25. 2. 
2021, uznesením č. 387/2021-MZ zo dňa 25. 3. 2021, uznesením č. 416/2021-MZ zo dňa 
27. 5. 2021, uznesením č. 439/2021-MZ zo dňa 24. 6. 2021, uznesením č. 452/2021-MZ 
zo dňa 24. 8. 2021, uznesením č. 463/2021- MZ, 464/2021-MZ zo dňa 23. 09. 2021 a 
uznesením č. 493/2021-MZ zo dňa 26.10.2021.  
Predložený návrh zmeny rozpočtu obsahuje celkové navýšenie príjmov o 21 407,- EUR v 
oblasti príjmov z dani z nehnuteľností z titulu úhrad dane z minulých období, navýšenie 
vlastných príjmov Zariadenia pre seniorov Smaragd v zmysle projektu ,,Poskytnutie 
mimoriadnej finančnej podpory pre zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb a 
vybraných subjektov SPODaSK za obdobie druhej vlny pandémie“ a navýšenie dotácie na 
podporu zamestnania – chránená dielňa. Vo výdavkovej časti je zapracované použitie 
vyššie uvedených príjmov, presun financií na vytvorenie rozpočtu na nemocenské dávky v 
rámci podprogramov 12.1. a 14.1. a presun financií v rámci podprogramu mestskej polície, 
kde výdavky na bežné transfery budú použité na vyplatenie miezd, nakoľko pri stanovení 
rozpočtu nebolo možné odhadnúť príplatky v presnej výške. Po zapracovaní všetkých 
navrhovaných úprav rozpočet zostane vyrovnaný, pri celkovej výške 9 020 783 €. Číselné 
vyjadrenie navrhovaných zmien je uvedené v tabuľkovej časti IX. zmeny rozpočtu mesta.  
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Uznesenie  č. 512/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
s c h v a ľ u j e  
IX. zmenu rozpočtu mesta na rok 2021 podľa predloženého návrhu. Celková výška 
rozpočtovaných príjmov aj výdavkov po zapracovaní všetkých úprav je 9 020 783 €. 
 
Z prítomných 6 poslancov hlasovalo: 
RNDr. Hamranová, p. Melich, p. Ševčík, Bc. Tomaščin         za                                   5    
Mgr. Tužinčin                                                                                                                                                                                    
                                                                                   proti                          0                                   
PaedDr., Mgr. Hajníková                                                zdržal sa hlasovania                   1 
 
Poslanec Mgr. Pupák sa vrátil do rokovacej miestnosti. 
 
Bod 7.2  - III. zmena rozpočtu na rok 2021  
Materiál predkladala Ing. Kardhordó, vedúca ekonomického oddelenia MsÚ. Písomná 
správa tvorí prílohu zápisnice. 
       V predloženom návrhu III. zmeny rozpočtu na rok 2021 sú zapracované úpravy v 
rozpočte Zariadenia pre seniorov – Smaragd, Hurbanovo: V príjmovej časti rozpočtu - sa 
zvýšili príjmy o 20 881 € nasledovne: -finančný príspevok vo výške 20 881 € od ÚPSVaR 
SR na mimoriadnu finančnú podporu pre zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb 
a vybraných subjektov SPODaSK za obdobie druhej vlny pandémie, Vo výdavkovej časti 
rozpočtu - sa zvýšili výdavky na tarifné platy a príplatky vo výške 8 633 €, - sa zvýšili 
výdavky na poistné vo výške 487 € sa zvýšili výdavky na tovary a služby vo výške 10 000 
€ sa zvýšili výdavky a to vratky - vrátenie nevyčerpanej časti poskytnutého finančného 
príspevku na podporu vytvárania pracovných miest pre OUZ v rámci projektu ,,Pracuj, 
zmeň svoj život“, ktoré bolo zaslané dňa 7.10.2021 na účet ÚPSVaR SR. Organizácia 
získala finančné prostriedky na základe predloženej žiadosti na ÚPSVaR SR zo dňa 
22.09.2021 za obdobie od 01.07.2021 do 31.08.2021 na celkový počet podporených miest 
31 vo výške 20 881 €, ako refundácia časti mzdových nákladov zo zdrojov štátneho 
rozpočtu Slovenskej republiky v zmysle projektu ,,Poskytnutie mimoriadnej finančnej 
podpory pre zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb a vybraných subjektov 
SPODaSK za obdobie druhej vlny pandémie“. Na základe výzvy od ÚPSVaR SR zo dňa 
14.09.2021 bola vrátená nevyčerpaná časť poskytnutého finančného príspevku na podporu 
vytvárania pracovných miest pre OUZ v rámci projektu ,,Pracuj, zmeň svoj život“ vo 
výške 1 761 €. Úprava rozpočtu na položkách 610, 620 a 630 je potrebná z dôvodu 
navýšenia finančných prostriedkov.  
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Uznesenie  č. 513/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s c h v a ľ u j e  
III. zmenu rozpočtu na rok 2021 Zariadenia pre seniorov - Smaragd, Sládkovičova 30, 
Hurbanovo, podľa predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo: 
RNDr. Hamranová, Mgr. Pupák, Bc. Tomaščin, Mgr. Tužinčin    za                         4                                                                                                                                                                                       
p. Ševčík                                                                                 proti                1                                   
PaedDr., Mgr. Hajníková, p. Melich                                       zdržal sa hlasovania             2 
 
K bodu 8 
Prehľad stavu pohľadávok k 30. 09. 2021 – informatívna správa 
Materiál predkladala Ing. Kardhordó, vedúca ekonomického oddelenia MsÚ. Písomná 
správa tvorí prílohu zápisnice. 
       Najvýznamnejšími pohľadávkami mesta Hurbanovo sú pohľadávky vzniknuté z titulu 
vyrubenej dane z nehnuteľností a pohľadávky z poplatkov za komunálny odpad.  
V tabuľkovom prehľade je uvedený vývoj týchto pohľadávok v priebehu rokov 2018 až 
2020. K 30. 9. 2021 sa hodnota týchto pohľadávok znížila z titulu úhrad od daňovníkov o 
2 455,68 EUR. Pohľadávky z dane z nehnuteľností vo výške 50 275,23 EUR tvoria 
nedoplatky voči právnickým osobám vo výške 13 672,13 EUR (10 spoločností) a 
nedoplatky voči FO vo výške 36 603,10 EUR (189 osôb). Z celkovej hodnoty nedoplatkov 
50 275,23 je postúpených správnemu oddeleniu na vymáhanie cca 55%.  
Kvartálny vývoj stavu pohľadávok vzniknutých v roku 2019 z dane z nehnuteľností a 
poplatkov za komunálny odpad sa k 30. 9. 2021 znížili o 1 635,74 EUR.  
Hodnota pohľadávok z dane z nehnuteľností a poplatkov za komunálny odpad sa v 
priebehu prvých deviatich mesiacov roka 2021 znížila o 7 850,29 EUR.  
Vývoj pohľadávok vzniknutých v minulých obdobiach (pohľadávky za staré roky) spolu s 
rokom 2019 a 2020 sa znížili k 30. 9. 2021 o 11 941,68 EUR. V roku 2021 bola vyrubená 
daň z nehnuteľností vo výške 578 046,48 EUR z toho bolo k 31. 10. 2021 uhradených 514 
575,79 EUR (89%). Hodnota poplatkov za komunálny odpad v roku 2021 je 197 166,74 
EUR, pričom uhradených je 172 655,09 EUR k 31.10. 2021 (88%). Mesto naďalej 
priebežne vyzýva daňovníkov u ktorých zistí nesúlad medzi daňovou evidenciou vedenou 
mestom a skutočnosťou zistenou preverovaním jednotlivých daňovníkov.  
 
Uznesenie  č. 514/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
informatívnu správu k pohľadávkam evidovaným k 30. 09. 2021. 
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Z prítomných 7 poslancov hlasovalo: 
                                                                                za                                7                                                                                                                                                                                       
                                                                                proti                       0                                   
                                                                                zdržal sa hlasovania                   0 
 
Poslanci PaedDr., Mgr. Hajníková, p. Ševčík  a Bc. Tomaščin odišli z rokovacej 
miestnosti. 
 
K bodu 9 
Správa o výsledku kontroly hlavného kontrolóra mesta č. HK/5/2021 
Materiál predkladal Ing. Cserge, hlavný kontrolór mesta. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
      Správa bola vypracovaná a predložená MZ podľa § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov. Na základe Plánu kontrolnej 
činnosti hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo na I. polrok 2021, sa kontroly vykonali v 
termíne od 18.10. do 15.11. 2021 voči povinnej osobe - Mesto Hurbanovo. Cieľom 
kontroly bolo overiť objektívny stav plnenia ukladacích uznesení MZ v Hurbanove v roku 
2020.  
 
Poslanci PaedDr., Mgr. Hajníková, p. Ševčík a Bc. Tomaščin sa do rokovacej 
miestnosti vrátili počas výkladu správy. 
 
Mgr. Pupák – sa dotazoval k splneniu uznesenia na výstavbu bytových domov stredného 
a vyššieho štandardu a k veci vypratania odpadu a výstavby oplotenia pozemkov na 
Komárňanskej ulici.  
Mgr. Závodský – vypracovanie urbanistickej štúdie pre lokalitu na Fialkovej ulici by 
malo riešiť ďalší postup výstavby bytových domov; prípravy legislatívy ohľadne prípravy 
novely stavebného zákona  a zákona o umiestňovaní stavieb. Pri výstavbe bytových 
domov je nutné zvážiť možnosti získania finančných prostriedkov (ŠFRB, úver). 
JUDr. Rusňák  - pri vypratávaní pozemku je problém s prístupom.  
Mgr. Pupák – pri výstavbe bytových jednotiek je možné spolupracovať s inými 
samosprávami; k umožneniu prístupu je možné požiadať vlastníkov nehnuteľností na  
Chotínskej ulici. 
Ing. Dobi – smeti sa z pozemku postupne odstraňujú; v prípade ak sa pozemky oplotia 
obyvatelia susedných nehnuteľností budú opätovne odpad prehadzovať cez plot. 
 
Poslanec Mgr. Tužinčin odišiel a aj sa vrátil počas diskusie k bodu. 
  
Uznesenie  č. 515/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
správu o výsledku kontroly hlavného kontrolóra mesta č. HK/5/2021. 
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Z prítomných 7 poslancov hlasovalo: 
                                                                                za                                7                                                                                                                                                                                       
                                                                                proti                       0                                   
                                                                                zdržal sa hlasovania                   0 
 
K bodu 10 
Správa o činnosti Mestskej polície Hurbanovo za obdobie od 01.01.2021 do 
31.10.2021  
Materiál predkladal Jozef Provazník, náčelník MsP. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
     Správa o činnosti Mestskej polície za Hurbanovo je vypracovaná a predložená za 
obdobie mesiaca október 2021 a sumárne od 01.01. do 31.10.2021. Obsahuje rozpis 
priestupkov proti verejnému poriadku, proti občianskemu spolunažívaniu, proti majetku, 
proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, porušenia VZN mesta a porušenia  
ostatných zákonov. Správa obsahuje aj tabuľkovú časť, kde sú položkovite vyčíslené 
výšky pokút. Za obdobie 01.01. do 31.10.2021 bolo evidovaných 502 priestupkov  a 
uložených pokút vo výške 5.913 €. Za mesiac október 2021 je evidovaných 76 priestupkov 
a uložených pokút vo výške 566 €. 
Mgr. Tužinčin – pýtal sa na krádeže kuka-nádob a na chovanie sa neprispôsobivých osôb 
v úseku pri prevádzke potravín na Podzáhradnej ulici, prípadné využitie pracovníkov 
MOPS pri dohliadaní na poriadok. 
p. Provazník – vec krádeží je v riešení – jeden priestupok sa objasnil, neporiadok na ulici 
a obťažovanie klientov pri prevádzke vykonávajú maloleté deti; príslušníci sa venujú 
problematike podľa svojich možností. 
Mgr. Závodský -  pre uľahčenie práce príslušníkov MsP mesto preverí možnosť 
prípadného rozšírenia siete kamerového systému. 
Bc. Tomaščin – víta podávanie mesačnej správy o činnosti MsP, s prácou MsP je 
spokojný. 
p. Melich – podporuje myšlienku rozšírenia siete kamerového systému, pomohlo by to 
monitorovaniu pohybu a diania v meste. 
p. Ševčík – dotazoval sa k výške skutočne vybratých pokút za uplynulé obdobie. 
p. Provazník – výška získaných pokút je 2 330 €.        
          
Uznesenie  č. 516/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
b e r i e  n a  v e d o m i e  
správu o činnosti Mestskej polície Hurbanovo za mesiac október 2021 a obdobie od 
01.01.2021 do 31.10.2021. 
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Z prítomných 7 poslancov hlasovalo: 
                                                                                za                                7                                                                                                                                                                                       
                                                                                proti                       0                                   
                                                                                zdržal sa hlasovania                   0 
 
K bodu 11 
Zmena uznesenia č. 495/2021 – MZ 
Materiál predkladala Mgr. Magdaléna Zahoranová, vedúca odd. regionálneho rozvoja 
MsÚ.  Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 
     Dňa 26.10.2021 bolo Mestské zastupiteľstvo informované 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“, kde 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.  
Následne mestské zastupiteľstvo dňa 26.10.2021 odsúhlasilo 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 eur, vo výške 
minimálne 5 % z celkových oprávnených nákladov z vlastných prostriedkov mesta v 
celkovej hodnote 9 000 eur a finančných prostriedkov vo výške 5000 eur na 
nepredvídateľné výdavky, ktoré vzniknú počas realizácie projektu a budú nevyhnutné na 
jeho dokončenie z vlastných zdrojov. Po vykonaní prieskumov trhu potrebných k podaniu 
žiadosti vzišla výsledná žiadaná suma nenávratného finančného príspevku v hodnote 191 
549,35 eur. Vzhľadom na danú skutočnosť je dôležité upraviť výšku spolufinancovania zo 
strany mesta.  
 
Uznesenie  č. 517/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
s c h v a ľ u j e:  

1) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok k výzve 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“  
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2) zabezpečenie realizácie projektu v rámci výzvy s kódom IROP-PO7-SC77-2021-75 

„Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou 
COVID19”  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 191 549,35 eur, vo výške minimálne 5 % z 
celkových oprávnených nákladov z vlastných prostriedkov mesta v celkovej 
hodnote 9577,47 eur a finančných prostriedkov vo výške 5000 eur na 
nepredvídateľné výdavky, ktoré vzniknú počas realizácie projektu a budú 
nevyhnutné na jeho dokončenie z vlastných zdrojov. 

 
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo: 
                                                                                za                                7                                                                                                                                                                                       
                                                                                proti                       0                                   
                                                                                zdržal sa hlasovania                   0 
 
K bodu 12 – R ô z n e 
Poslanec Mgr. Pupák odišiel z rokovacej miestnosti. 
12.1 Prevádzkovanie verejného osvetlenia 
Materiál predkladala Ing. Kardhordó, vedúca ekonomického oddelenia MsÚ. Písomná 
správa tvorí prílohu zápisnice. 
     Spoločnosť MsVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o. je vlastníkom 
verejného osvetlenia a mestského rozhlasu, ktoré si mesto Hurbanovo prenajíma na 
základe zmluvy č. HN_029/2015. Na základe tejto zmluvy mesto vykonáva aj drobné 
opravy a prevádzku verejného osvetlenia a mestského rozhlasu. V roku 2021 vykonal 
vlastník verejného osvetlenia rozsiahlu rekonštrukciu, čím sa významne navýšila hodnota 
diela. Z dôvodu, aby bola vykázaná ekonomická činnosť v danej oblasti (po konzultácii s 
audítorkami), sa doporučuje pristúpiť k zmene zmluvného vzťahu medzi vlastníkom a 
mestom. V súlade s vyššie uvedenými skutočnosťami by mala byť uzatvorená zmluva o 
prevádzkovaní verejného osvetlenia, na základe ktorej by vlastník zabezpečoval prevádzku 
vo vlastnej réžii a túto službu by následne fakturoval pre mesto. Zároveň by sa znížila 
výška nájomného, týkajúca sa verejného osvetlenia (formou dodatku ku zmluve č. 
HN_029/2015). Cena zabezpečenia prevádzkovania verejného osvetlenia by pozostávala z 
nasledovných častí:  
- ročné náklady na prevádzkovanie verejného osvetlenia fakturované na úrovni ročných 
odpisov a 5 percentného zisku z nich (odpisy verejného osvetlenia po technickom 
zhodnotení realizovanom v roku 2021 a znížení doby odpisovania verejného osvetlenia na 
30 rokov z pôvodných 50 sú vo výške 19 471,45 Eur/rok),  
- spotreba elektrickej energie v rozsahu podľa faktúry vystavenej ZSE,  
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- oprava a údržba, revízia, a pod. podľa skutočne vynaložených nákladov.  
 
Uznesenie  č. 518/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
s ú h l a s í 
s podpísaním zmluvy o prevádzkovaní verejného osvetlenia so spoločnosťou MsVaK – 
Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o. 
 
Z prítomných 6 poslancov hlasovalo: 
PaedDr., Mgr. Hajníková, RNDr. Hamranová, p. Melich  za                                5  
Bc. Tomaščin, Mgr. Tužinčin                                                                                                                                                                                      
                                                                                proti                       0                                   
p. Ševčík                                                                               zdržal sa hlasovania                   1 
 
Poslanec Mgr. Pupák sa vrátil do rokovacej miestnosti. 

12.2   Žiadosť o prenájom priestorov – OZ Darts club Hurbanovo  
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
       Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 506/2021-MZ zo dňa 
26.10.2021 bolo schválené zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo prenajať nebytový 
priestor o výmere 50 m2 v suteréne budovy CVČ, na adrese Novozámocká 5, Hurbanovo, 
ktorá sa nachádza na parcele registra „C“ č. 1243 – zastavaná plocha a nádvorie, v k. ú. 
Bohatá, pre OZ Darts club Hurbanovo, so sídlom Pivovarská 12, 94 03 Hurbanovo, IČO: 
53440633, podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona o majetku obcí, za cenu prenájmu vo výške 
20,00 € mesačne na obdobie 5 rokov. 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. 519/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
s ú h l a s í  
s prenájmom nebytového priestoru o výmere 50 m2 v suteréne budovy CVČ, na adrese 
Novozámocká 5, Hurbanovo, ktorá sa nachádza na parcele registra „C“ č. 1243 – 
zastavaná plocha a nádvorie, v k. ú. Bohatá, pre OZ Darts club Hurbanovo, so sídlom 
Pivovarská 12, 947 03 Hurbanovo, IČO: 53440633, za cenu prenájmu vo výške 20,00 € 
mesačne na obdobie 5 rokov, podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v platnom znení. Ostatné podmienky prenájmu budú ustanovené v nájomnej 
zmluve.  
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Z prítomných 7 poslancov hlasovalo: 
                                                                                za                                7                                                                                                                                                                                       
                                                                                proti                       0                                   
                                                                                zdržal sa hlasovania                   0 
 
12.3   Žiadosť o zmenu nájomcu - Mgr. Marcela Vidová - Zdravicko s.r.o.  
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
      Žiadateľka prenajíma nebytové priestory na poschodí Domu služieb v Hurbanove v 
zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov reg. č. NEH_116/2019 zo dňa 29.04.2019 
a v zmysle Dodatku č. 1 a 2 k uvedenej Zmluvy o nájme. Dňa 03.11.2021 Mesto 
Hurbanovo obdržalo oznámenie o zmene právneho subjektu. Ku dňu 31.10.2021 ukončila 
pani Vidová ako fyzická osoba IČO: 42043450 svoju činnosť, nakoľko k 07.10.2021 
vytvorila obchodnú spoločnosť Zdravicko s.r.o. Nový subjekt je zapísaný v Obchodnom 
registri Okresného súdu Nitra pod názvom Zdravicko s.r.o., so sídlom Vodná 529/9, 947 
01 Hurbanovo, IČO: 54 129 729.  
 
Uznesenie  č. 520/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
b e r i e  n a  v e d o m i e  a  s ú h l a s í  
so zmenou v nájomnej zmluve č. NEH_116/2019 zo dňa 29.04.2019, a to vyhotovením 
Dodatku č. 3 k uvedenej nájomnej zmluve, kde sa zmení názov nájomcu z Mgr. Marcela 
Vidová, miesto podnikania: Konkolyho 1548/6, 947 01 Hurbanovo, IČO: 42 043 450 na 
nájomcu Zdravicko s.r.o., so sídlom Vodná 529/9, 947 01 Hurbanovo, IČO: 54 129 729. 
Ostatné podmienky a znenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov reg. č. 
NEH_116/2019 zo dňa 29.04.2019 zostávajú nezmenené. 
 
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo: 
                                                                                za                                7                                                                                                                                                                                       
                                                                                proti                       0                                   
                                                                                zdržal sa hlasovania                   0 
 
12.4   Žiadosť o súhlas vlastníka k umiestneniu stavby, predbežný súhlas k zriadeniu 
vecného bremena, predbežný súhlas k odpredaju časti pozemku pod transformačnú 
stanicu - po zmene trasy – Bevatron s.r.o.  
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
        Dňa 18.08.2020 obdržalo Mesto Hurbanovo žiadosť o súhlas vlastníka k umiestneniu 
stavby, predbežný súhlas k zriadeniu vecného bremena, predbežný súhlas k odpredaju 
časti pozemku pod transformačnú stanicu od spoločnosti Bevatron s.r.o., so sídlom G. 
Bethlena 50, 940 01 Nové Zámky, IČO: 50 649 973, zastúpená Ing. Gabrielom 
Mészárosom – povereným pracovníkom spoločnosti. Spoločnosť Bevatron s.r.o. je 
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poverená spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. v zastupovaní v konaniach vo 
veciach obsiahnutých vo vyššie uvedenej žiadosti. Stavebník, Západoslovenská 
distribučná, a.s., Bratislava v zastúpení spoločnosťou Bevatron s.r.o. Nové Zámky listom 
zo dňa 17. 8. 2020 požiadala o zaslanie záväzného stanoviska k umiestneniu stavby, k 
zriadeniu vecného bremena a k predbežnému súhlasu k odpredaju časti pozemku pod 
plánovanú kioskovú transformačnú stanicu v rámci stavby: „Hurbanovo Ľadová plocha, 
VNK, TS, NNK“ (VN zemné vedenie, NN zemné vedenie, transformačná stanica, 
demontáž el. zariadení). Navrhované podzemné VN, NN káble prechádzajú cez pozemky, 
ktoré sú vo vlastníctve Mesta Hurbanovo v k. ú. Bohatá. Osadenie novej trafostanice je 
plánované na parcele registra „C“ č. 1137/8, zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Bohatá, 
LV č. 907. Potrebná výmera podľa situácie osadenia TS je cca 35,40 m2. Presný rozmer 
odkúpeného pozemku bude určený na základe vypracovaného geometrického plánu. 
Navrhované podzemné VN, NN káble prechádzajú cez pozemky vo vlastníctve Mesta 
Hurbanovo, v k. ú. Bohatá na parcelách, na ktoré potrebuje spoločnosť Bevatron s.r.o. 
súhlas k umiestneniu stavby – priznanie práva uloženia inžinierskych sietí. Jedná sa 
nasledovné pozemky: parcela registra „C“ č. 83/11, záhrady o výmere 661 m2, zapísaná na 
LV č. 907 a parcela registra „C“ č. 1241, ostatné plochy o výmere 38.176 m2, zapísaná na 
LV č. 3263.  
 
Uznesenie  č. 521/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
s ú h l a s í 
a) so zriadením vecných bremien v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. 
podľa projektovej dokumentácie č. 20042. 
Jedná sa o nasledovné dotknuté nehnuteľnosti v k. ú. Bohatá: 
Katastrálne 

územie Parc. č. č. LV Výmera 
v m2 Druh pozemku 

Bohatá reg. „C“ č. 1446/11 907 34 zast. plochy a nádvoria 
Bohatá reg. „C“ č. 1446/12 907 1 233 ostatné plochy 
Bohatá reg. „C“ č. 1419/2 907 478 zast. plochy a nádvoria 
Bohatá reg. „C“ č. 1419/1 907 543 ostatné plochy 
Bohatá    reg. „C“ č. 1353 907 1 762 ostatné plochy 
Bohatá reg. „C“ č. 1236 907 3 665 ostatné plochy 
Bohatá reg. „C“ č. 48 907 9 771 ostatné plochy 
Bohatá reg. „C“ č. 1199 907 5 619 ostatné plochy 
Bohatá reg. „C“ č. 83/11 907 661 záhrady 
Bohatá reg. „C“ č. 83/1 907 6 298 ostatné plochy 
Bohatá reg. „C“ č. 1001 907 5 704 ostatné plochy 
Bohatá reg. „C“ č. 1241 3263 38 176 ostatné plochy 
Bohatá reg. „C“ č. 1137/11 907 1 094 zast. plochy a nádvoria 
Bohatá reg. „C“ č. 1137/8 907 4 751 zast. plochy a nádvoria 
Bohatá reg. „E“ č. 464/1 1632 738 ostatné plochy 
Bohatá reg. „E“ č. 1268/1 1632 1 512 ostatné plochy 
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b) s uzatvorením zmluvy o zriadení vecných bremien v prospech oprávneného 
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava k nehnuteľnostiam 
nachádzajúcim sa v k. ú. Bohatá v súlade s § 9, ods. 2, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v platnom znení.  
V prípade súhlasu žiadateľ pripraví Zmluvu o zriadení vecných bremien.  
 
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo: 
                                                                                za                                7                                                                                                                                                                                       
                                                                                proti                       0                                   
                                                                                zdržal sa hlasovania                   0 
 
Uznesenie  č. 522/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
s ú h l a s í  
s umiestnením elektrických vedení na dotknutých pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve 
Mesta Hurbanovo.  
 
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo: 
                                                                                za                                7                                                                                                                                                                                       
                                                                                proti                       0                                   
                                                                                zdržal sa hlasovania                   0 
 
Uznesenie  č. 523/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
s ú h l a s í  
a) s odpredajom pozemku, ktorý bude oddelený z parcely registra „C“ č. 1137/8 – 
zastavané plochy a nádvoria, a ktorého presná výmera bude určená geometrickým plánom 
za účelom osadenia novej trafostanice, v k. ú. Bohatá, LV č. 907. Potrebná výmera podľa 
situácie osadenia TS je cca 35,40 m2 . Presný rozmer odkúpeného pozemku bude určený 
na základe vypracovaného geometrického plánu.  
b) s uzatvorením Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na pozemok, ktorý bude vytvorený 
geometrickým plánom. Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve vyhotoví žiadateľ.   
 
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo: 
                                                                                za                                7                                                                                                                                                                                       
                                                                                proti                       0                                   
                                                                                zdržal sa hlasovania                   0 
 
Uznesenie  č. 524/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
s ú h l a s í  
s umiestnením stavby – priznanie práva uloženia inžinierskych sietí. na nasledovných 
pozemkoch v k. ú. Bohatá: parcela registra „C“ č. 83/11 – záhrady o výmere 661 m2, 
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zapísaná na LV č. 907 a parcela registra „C“ č. 1241 – ostatné plochy o výmere 38 176 
m2, zapísaná na LV č. 3263. Navrhované podzemné VN, NN káble prechádzajú cez 
uvedené pozemky vo vlastníctve Mesta Hurbanovo. 
 
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo: 
                                                                                za                                7                                                                                                                                                                                       
                                                                                proti                       0                                   
                                                                                zdržal sa hlasovania                   0 
 
12.5   Žiadosť o odkúpenie pozemku – Martin Nemček, Holanovo 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
      Dňa 04.11.2021 bola Mestu Hurbanovo bola doručená žiadosť od Ing. Martina 
Nemčeka, bytom Tupolevova 1079/3, 851 01 Bratislava - Petržalka, ohľadom odkúpenia 
pozemku v k. ú. Hurbanovo, mestská časť Holanovo. Jedná sa o odkúpenie pozemku v k. 
ú. Hurbanovo, mestská časť Holanovo, a to parcely registra „E“ č. 1087/1 – vodná plocha 
o výmere 671 m2 , zapísaného na LV č. 4187. Dôvodová správa: Žiadateľ je so svojim 
bratom spoluvlastníkom susediacich pozemkov, parcely registra „C“ č. 3976 – zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 1.069 m2 , kde sa nachádza stavba rodinného domu so 
súpisným číslom 2002 a parcely registra „E“ č. 1083/7 – orná pôda o výmere 8.584 m2 . 
Tieto parcely sú zapísané na LV č. 1698. Rodinný dom z dôvodu existencie ochranného 
pásma vysokého napätia bol postavený na hranicu pozemku. Cez žiadanú parcelu registra 
„E“ – vodná plocha o výmere 671 m2 je prístup do zadnej časti záhrady žiadateľa. Z toho 
dôvodu by chcel pán Nemček odkúpiť mestský pozemok do svojho vlastníctva. Miestnym 
šetrením bolo zistené, že kanál evidovaný v registri „E“ bol zasypaný ešte v 60-tych 
rokoch minulého storočia a odvtedy sa o túto novovzniknutú plochu stará rodina žiadateľa. 
Rodičia žiadateľa a tiež sám žiadateľ žili v domnienke, že tento pozemok je ich 
vlastníctvom, a až po spustení katastrálneho portálu ZBGIS zistili, že to tak nie je. Preto sa 
rozhodli pozemok vysporiadať. Tiež je potrebné vedieť, že na tomto pozemku bol v 
minulosti vybudovaný septik k rodinnému domu (viď fotodokumentácia). Značná časť 
žiadaného pozemku sa nachádza v ochrannom pásme vysokého napätia (viď mapové 
prílohy). Parcela „C“, ktorá je nad parcelou „E“ je založená bez listu vlastníctva a je 
vedená ako zastavaná plocha a nádvorie. V prípade odsúhlasenia odpredaja mestského 
pozemku v k. ú. Hurbanovo, časť Holanovo, parcela registra „E“ č. 1087/1 – vodná plocha 
o výmere 671 m2 , žiadateľ dá vypracovať geometrický plán na presné zameranie a 
vytvorenie parcely stavu „C“ na vlastné náklady. Taktiež bude oslovený majiteľ 
susedného pozemku parcely č. 3977, aby sa k žiadosti vyjadril.  
 
Bc. Tomaščin – pýtal sa o možnosti predaja vodnej plochy. 
Ing. Dobi – vyhotovením geometrického plánu dôjde k zmene funkčného využitia 
pozemku.    
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Uznesenie  č. 525/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
s ú h l a s í  
s odpredajom mestského pozemku v k. ú. Hurbanovo, časť Holanovo, parcela registra „E“ 
č. 1087/1 – vodná plocha o výmere 671 m2 do výlučného vlastníctva žiadateľa pána Ing. 
Martina Nemčeka, bytom Tupolevova 1079/3, 851 01 Bratislava - Petržalka. V prípade 
súhlasu s odpredaním uvedenej časti pozemku, žiadateľ dá vyhotoviť geometrický plán na 
presné zameranie a vytvorenie parcely stavu „C“ na vlastné náklady.  
Kúpna cena žiadanej časti pozemku sa určí na základe Zásad hospodárenia a nakladania s 
majetkom mesta Hurbanovo, podobne ako to bolo pri pozemkoch v tejto lokalite. Cena pri 
predaji pozemku podľa zásad je 9 €/m2.  
 
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo: 
PaedDr., Mgr. Hajníková, Mgr. Pupák, p. Ševčík               za                                               4     
Bc. Tomaščin                                                                                                                                                                                                                                                        
RNDr. Hamranová                                                               proti                       1                                   
p. Melich, Mgr. Tužinčin                                                      zdržal sa hlasovania                   2 
 
 
12.6    Žiadosť o zriadenie vecného bremena – GAMOTA výrobné družstvo  
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
         Dňa 15.11.2021 obdržalo Mesto Hurbanovo žiadosť o zriadenie vecného bremena od 
spoločnosti GAMOTA výrobné družstvo, so sídlom Mederčská 81, 945 01 Komárno, IČO: 
00 677 990, zastúpené Ing. Antonom Zsigom – predsedom predstavenstva. Spoločnosť 
GAMOTA výrobné družstvo žiada odsúhlasenie zriadenia vecného bremena z dôvodu 
vybudovania vodovodnej prípojky do areálu bývalého družstva v Zelenom Háji, ktorá 
prechádza cez pozemky vo vlastníctve Mesta Hurbanovo. Pozemky v areáli bývalého 
družstva sú vo vlastníctve spoločnosti GAMOTA výrobné družstvo. Zriadenie vecného 
bremena žiadateľ potrebuje k žiadosti o Stavebné povolenie na Okresný úrad, Odbor 
životného prostredia v Komárne. Jedná sa o zriadenie vecného bremena na nasledovné 
pozemky v k. ú. Hurbanovo, mestská časť Zelený Háj: - parcela registra „E“ č. 1016/1 – 
ostatné plochy o výmere 12.213 m2, zapísaná na LV č. 4187, - parcela registra „E“ č. 
1024/1 – ostatné plochy o výmere 590 m2, zapísaná na LV č. 4187, - parcela registra „E“ 
č. 1024/2 – ostatné plochy o výmere 945 m2, zapísaná na LV č. 4187.  
 
Uznesenie  č. 526/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
A) s ú h l a s í  
so zriadením vecného bremena na dobu neurčitú v prospech oprávneného: GAMOTA 
výrobné družstvo, so sídlom Mederčská 81, 945 01 Komárno, IČO: 00 677 990, zastúpené 
Ing. Antonom Zsigom – predsedom predstavenstva, na pozemkoch v k. ú. Hurbanovo, 
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zapísaných na LV č. 4187 vo vlastníctve Mesta Hurbanovo, a to:  
- parcela registra „E“ č. 1016/1 – ostatné plochy o výmere 12.213 m2, zapísaná na LV č. 
4187, 
 - parcela registra „E“ č. 1024/1 – ostatné plochy o výmere 590 m2, zapísaná na LV č. 
4187,  
- parcela registra „E“ č. 1024/2 – ostatné plochy o výmere 945 m2, zapísaná na LV č. 
4187, 
Vecné bremeno bude spočívať v povinnosti Mesta Hurbanovo strpieť na predmetných 
nehnuteľnostiach: a) zriadenie a uloženie stavby vodovodnej prípojky, 
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a 
akékoľvek iné stavebné úpravy plánovanej stavby a jej odstránenie,  
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, 
strojmi a mechanizmami budúcim oprávneným z vecného bremena alebo ním poverenými 
osobami v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon činností uvedených v bode a) a b).  
Vecné bremeno bude zriadené za jednorazovú odplatu 200 €.  
B) p o v e r u j e  
primátora Mesta Hurbanovo Mgr. Petra Závodského k podpisu Zmluvy o zriadení vecného 
bremena podľa ust. § 151n a nasl. Občianskeho zákonníka, v prospech oprávneného z 
vecného bremena spoločnosti GAMOTA výrobné družstvo, so sídlom Mederčská 81, 945 
01 Komárno, IČO: 00 677 990, zastúpené Ing. Antonom Zsigom – predsedom 
predstavenstva. 
 
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo: 
                                                                                za                                7                                                                                                                                                                                       
                                                                                proti                       0                                   
                                                                                zdržal sa hlasovania                   0 
 
12.7   Návrh na schválenie vyplatenia odmeny  
Materiál predkladal Mgr. Závodský, primátor mesta. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
      V zmysle § 25 ods. 7 a ods. 8 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov sa predložil návrh na schválenie vyplatenia odmeny zástupkyni 
primátora RNDr. Márii Hamranovej vo výške 1 500 €. Dôvodom návrhu je ocenenie 
kvalitnej práce za obdobie troch rokov, ktorá bola spojená s plnením neplánovaných úloh 
najmä v súvislosti s pandémiou COVID-19 (napríklad zabezpečovanie testovania 
obyvateľstva, v súčasnosti zabezpečovanie očkovania obyvateľstva, ako aj zabezpečovanie 
vykonania prieskumu stavu protilátok u nezaočkovaných), ako aj vykonávanie 
kumulovanej funkcie za neobsadené miesto prednostu mestského úradu ako aj ďalších 
úloh. Odmena sa navrhuje aj z dôvodu, že ako volený zástupca pri plnení úloh a 
zabezpečovaní činností je pre dieru v legislatíve ukrátená napr. o rekreačný poukaz, či 
preplácanie príplatkov za činnosť počas víkendových dní a sviatkov, ako aj nemožnosť 
čerpania náhradného voľna.  
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Návrh na schválenie je podávaný opodstatnený aj z dôvodu väčšieho rozsahu, kvality, ako 
aj časovej náročnosti činnosti pani zástupkyne. 
 
Mgr. Pupák – poznamenal, že výška navrhnutej odmeny je asi výška polročného platu 
poslanca. 
 
Uznesenie  č. 527/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
s ú h l a s í 
s vyplatením odmeny RNDr. Márii Hamranovej, zástupkyni primátora mesta vo výške 
1500 eur. 
 
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo: 
PaedDr. Hajníková, p. Melich, Mgr. Pupák,                      za                                                6 
p. Ševčík, Bc. Tomaščin, Mgr. Tužinčin                                                                                                                                                                                                               
                                                                                proti                       0                                   
RNDr. Hamranová                                                               zdržal sa hlasovania                   1 
 
12.8  Poslanecký návrh – organizácia motorovej a nemotorovej dopravy v centre 
mesta Hurbanovo 
Materiál predkladal Mgr. Pupák, poslanec MZ. Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 
        Mesto Hurbanovo položilo nový asfaltový koberec na uliciach Á. Fesztyho – Nám. 
Konkolyho Thege a ul. Slobody. Jedná sa o najväčšiu investíciu do verejných komunikácií 
v našom meste za ostatné roky. Z uvedeného dôvodu sa považuje za dôležité využiť túto 
možnosť na vypracovanie a realizáciu projektu zosúladenia motorovej dopravy s pohybom 
chodcov a takisto cyklistov v centre nášho mesta. Aktuálna situácia: Vyššie spomenutú 
centrálnu os nášho mesta pretínajú dve cesty III. triedy označené – č. 1469 (ul. 
Železničná), č. 1467 (ul. Konkolyho) a ul. 28. októbra.  
Okrem týchto úsekov absentuje v súčasnej situácii akékoľvek horizontálne dopravné 
značenie v podobe stredových čiar oddeľujúcich jazdné pruhy a chýba takisto vyznačenie 
priestoru pre cyklistov. Zároveň je motorová doprava limitovaná len od križovatky (ul. 
Malá – Á. Fesztyho) po križovatku (nám. Konkolyho-Thege – ul. Súdna) a to osadením 
tabúl s max. povolenou rýchlosťou – 30 km/h. Navrhované riešenia regulácie dopravy a 
vyznačenia jazdných pruhov pre automobily resp. cyklistov by mali byť nasledovné:  
1. V celom úseku centrálnej osi (ul. Fesztyho – nám. Konkolyho-Thege – ul. Slobody) 
znížiť max. povolenú rýchlosť na 30 km/h, pričom  
2. Úsek na nám. Konkyloho-Thege (ohraničený križovatkami s ulicami Konkolyho a 
Súdna) označiť za školskú zónu, čím tento úsek budú môcť chodci využívať v celom 
rozsahu a max. povolená rýchlosť sa zníži na 20 km/h.  
3. Vyznačenie stredového značenia oddeľujúceho jazdné pruhy vyznačiť po celej dĺžke 
ulíc Á. Fesztyho, nám. Konkolyho-Thege a ulice Slobody  
4. Vyznačenie cyklokoridorov podľa platných noriem po celej dĺžke ulíc Á. Fesztyho a 
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ulice Slobody  
5. Priechody pre chodcov umiestniť na križovatky s ulicami Malá (1 ks), Konkolyho (2 ks) 
a Súdna (1 ks) resp. pred Materskú školu Á. Fesztyho a Základnú školu (nám. Konkolyho- 
Thege).  
 
K uvedenému bodu poslanci diskutovali v širokej rozprave. 
p. Ševčík, Mgr. Tužinčin, p. Melich a PaedDr. Mgr. Hajníková – nesúhlasia s 
vyznačením cyklokoridoru;  vyznačenie stredovej čiary je potrebné. 
Mgr. Závodský – poukázal na úsek ciest bez dopravných nehôd, znížením rýchlosti by 
došlo k obmedzeniu vodičov, vodorovné dopravné značenie je možné realizovať len 
v letných mesiacoch, cyklochodník nie je možné vyznačiť z dôvodu šírkových pomerov 
ciest, považuje za nutné celú situáciu prehodnotiť so spôsobilou osobou v doprave. 
Mgr. Tužinčin – upozornil prítomných na množstvo plánovaných investícií s vysokými 
finančnými nákladmi. 
Mgr. Pupák – vysvetlil potrebu priechodov pre chodcov; súhlasí s čiastočným riešením.  
  
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
ž i a d a  
primátora mesta do 30. apríla 2022 o zabezpečenie:  
a) osadenie tabúl s maximálnou povolenou rýchlosťou na celý úsek ul. Á. Fesztyho a ul. 
Slobody  
b) označenie úseku na nám. Konkolyho-Thege (ohraničený križovatkami s ulicami 
Konkolyho a Súdna) za školskú zónu  
c) vyznačenia stredového značenia oddeľujúceho jazdné pruhy po celej dĺžke ulíc Á. 
Fesztyho – nám. Konkolyho-Thege – ul. Slobody  
d) vyznačenie cyklokoridorov podľa platných noriem na celý úsek ul. Á. Fesztyho a ul. 
Slobody  
e) vyznačenie priechodov pre chodcov - križovatka ul. Á. Fesztyho – Malá - pred MŠ Á. 
Fesztyho - križovatka ul. Á. Fesztyho – Konkolyho – nám. Konkolyho-Thege (2x) - pred 
ZŠ nám. Konkolyho-Thege - križovatka ulíc nm. Konkolyho-Thege – Súdna – Slobody. 
 
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo: 
Mgr. Pupák                                                                            za                                 1                                                                                                                                                                                       
PaedDr., Mgr. Hajníková p. Ševčík, Bc. Tomaščin,            proti                        3                                   
RNDr. Hamranová, p. Melich, Mgr. Tužinčin                      zdržal sa hlasovania                   3 
Tento návrh uznesenia poslancami MsZ nebol prijatý. 
 
Uznesenie  č. 528/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
ž i a d a  
primátora mesta do 30. apríla 2022 o zabezpečenie:  
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a) vyznačenia stredového značenia oddeľujúceho jazdné pruhy po celej dĺžke ulíc Á. 
Fesztyho – nám. Konkolyho-Thege – ul. Slobody  
b) vyznačenie priechodov pre chodcov - križovatka ul. Á. Fesztyho – Malá - pred MŠ Á. 
Fesztyho - križovatka ul. Á. Fesztyho – Konkolyho – nám. Konkolyho-Thege (2x) - pred 
ZŠ nám. Konkolyho-Thege - križovatka ulíc nám. Konkolyho-Thege – Súdna – Slobody. 
 
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo: 
RNDr. Hamranová,p. Melich, p. Ševčík, Mgr. Tužinčin         za                                 4                                                                                                                                                                                       
                                                                                  proti                        0                                   
PaedDr., Mgr. Hajníková, Mgr. Pupák                                zdržal sa hlasovania                   2 
Bc. Tomaščin                                                                          nehlasoval                                  1 
Bc. Tomaščin a PaedDr.,  Mgr. Hajníková odišli z rokovacej miestnosti.  
 
12.9  Poslanecký návrh – riešenie dopravnej situácie medzi mestskými časťami 
Zelený Háj a  Holanovo 
Materiál predkladal Mgr. Pupák, poslanec MZ. Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 
       Návrh sa predložil na základe dopytu zo strany obyvateľov nášho mesta. Podľa 
aktuálnej situácie spôsobujú najväčšie problémy pre obyvateľov, ale aj vodičov 
prechádzajúcich daným úsekom, nasledovné tri faktory:  
1. Absencia chodníka pre chodcov/cyklistov  
2. Absencia prechodu pre chodcov na štátnej ceste č. I/64  
3. Maximálna povolená rýchlosť (90 km/h) vozidiel jazdiacich v smere z Hurbanovo do 
Komárna. V dôsledku vyššie spomenutých faktorov dochádza k priamemu ohrozeniu 
života a zdravia obyvateľov, ktorí sú nútení pri presune medzi mestskými časťami 
používať krajnicu cestnej komunikácie štátnej cesty č. I/64. V jednom smere je najvyššia 
povolená rýchlosť 50 km/h a v opačnom dokonca 90 km/h. V skutočnosti však pre 
absenciu vizuálnych faktorov, ktoré by dopomáhali znižovať rýchlosť vozidiel 
(stromoradie, zástavba, cyklopruh,...) jazdí veľká časť vodičov v tomto úseku vyššou 
rýchlosťou. To nielen zhoršuje bezpečnosť chodcov a cyklistov v tomto priestore, ale so 
zvyšujúcou sa intenzitou dopravnej premávky priamo ohrozuje život obyvateľov zvýšením 
rizika zrážky motorových vozidiel s ostatnými účastníkmi dopravnej premávky.  
Nakoľko sa jedná o komplexný problém, ktorý komplikuje nielen život obyvateľov 
dotknutých mestských častí, jeho riešenie sa navrhuje rozdeliť do troch na seba 
nadväzujúcich krokov, ktoré je však možné realizovať súbežne. Jednalo by sa o  
1) Vybudovanie chodníka pre chodcov a cyklistov,  
2) Vybudovanie priechodu pre chodcov   
3) Zníženie maximálnej povolenej rýchlosti osadením tabule max. povolenej rýchlosti – 50 
km/h ihneď za tabuľu ohraničujúcu koniec mestskej časti Zelený Háj v smere na 
Komárno. 
Mgr. Závodský – sa pýtal či p. poslanec urobil prieskum, pre koľko obyvateľov by slúžil 
navrhovaný chodník, koľko by stála jeho realizácia. 
Mgr. Pupák – zo skúseností odhaduje, cca 100 tis. €.  



 
Zápisnica z 33. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 

konaného dňa 25. 11. 2021 
- 25 - 

 
Mgr. Závodský – poukázal na plánovanú investíciu otvorenia ulice v mestskej časti 
Bohatá vo výške 150 tis. €, čo poslanci nepodporili, pričom v tejto lokalite mesto vlastní 6 
pozemkov, ktoré mohli byť predané a využité na výstavbu rodinných domov. Pri zámere 
výstavby chodníka opätovne poukázal na problém pri pozemkoch, ktoré sú vlastníctvom 
iných osôb a spoločností. V prípade využitia prostriedkov z eurofondov je nutné splniť 
merateľné ukazovatele.   
Mgr. Pupák – upozornil na znenie v návrhu uznesenia – navrhuje vypracovanie 
projektovej dokumentácie a nie rovno realizáciu, vykonať prieskum osadenia tabule 
a možnosť riešenia celej dopravnej situácie.    
Mgr. Tužinčin – upozorňuje na realizáciu plánovaných stavieb v nadchádzajúcom období,  
ktoré sú finančne veľmi náročné. Z dôvodu finančného zaťaženia rozpočtu Mesto 
Hurbanovo nebude môcť realizovať ďalšie stavby. V mestskej časti Zelený Háj bude nutné 
opraviť jestvujúci chodník. 
Poslanec Melich odišiel z rokovacej miestnosti. 
 
Mgr. Pupák -  navrhuje zmenu návrhu uznesenia.  
Ing. Dobi – poukázal na šírkové pomery pri rodinných domoch v trase plánovaného 
chodníka. 
p. Ševčík -  sa prikláňa k zahájeniu prípravných prác.  
Poslanci PaedDr., Mgr. Hajníková, p. Melich a Bc. Tomaščin sa vrátili do rokovacej 
miestnosti. 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
ž i a d a 
primátora mesta do 30. apríla 2022 o zabezpečenie:  
a) vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu chodníka pre peších spájajúceho 
mestské časti Holanovo a Zelený Háj popri krajnici štítnej cesty č. I/64 v smere z Komárna 
do Hurbanova  
b) vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie priechodu pre chodcov cez 
štátnu cestu č. I/64 spájajúceho mestskú časť Holanovo s aut. zastávkou v smere jazdy z 
Komárna do Hurbanova.  
c) vykonaním prieskumu možnosti osadenia tabule s max. povolenou rýchlosťou (max. 50 
km/h) od tabule označujúcej koniec obce (Hurbanovo časť Zelený Háj) po križovatku 
štátnej cesty č. I/64 s mestskou časťou Holanovo v smere jazdy z Hurbanova do Komárna 
 
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo: 
Mgr. Pupák, p. Ševčík                                                            za                                 2                                                                                                                                                                                       
Mgr. Tužinčin                                                                      proti                        1                                   
PaedDr., Mgr. Hajníková, RNDr. Hamranová, p. Melich   zdržal sa hlasovania                   3 
Bc. Tomaščin                                                                         nehlasoval                                  1  
Tento návrh uznesenia poslancami MsZ nebol prijatý. 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
ž i a d a 
primátora mesta do 30. októbra 2022 o zabezpečenie:  
a) prípravných prác na výstavbu chodníka pre peších spájajúceho mestské časti Holanovo 
a Zelený Háj popri krajnici štítnej cesty č. I/64 v smere z Komárna do Hurbanova  
b) prípravných prác na vybudovanie priechodu pre chodcov cez štátnu cestu č. I/64 
spájajúceho mestskú časť Holanovo s aut. zastávkou v smere jazdy z Komárna do 
Hurbanova  
c) vykonanie prieskumu možnosti osadenia tabule s max. povolenou rýchlosťou (max. 50 
km/h) od tabule označujúcej koniec obce (Hurbanovo časť Zelený Háj) po križovatku 
štátnej cesty č. I/64 s mestskou časťou Holanovo v smere jazdy z Hurbanova do Komárna 
 
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo: 
RNDr. Hamranová, Mgr. Pupák, p. Ševčík                         za                                 3                                                                                                                                                                                       
                                                                                           proti                        0                                   
PaedDr., Mgr. Hajníková, p. Melich, Mgr. Tužinčin         zdržal sa hlasovania                     3 
Bc. Tomaščin                                                                       nehlasoval                                    1  
Tento návrh uznesenia poslancami MsZ nebol prijatý. 
 
K bodu 13 – D i s k u s i a 
Mgr. Závodský, primátor mesta – prostredníctvom televízneho vysielania požiadal 
obyvateľov mesta, aby z dôvodu zlej epidemiologickej situácia a šírenia sa koronavírusu 
dodržiavali vydané opatrenia, chránili sa, boli k sebe ohľaduplní, zodpovední. 
p. Ševčík – pýtal sa na možnosť otvorenia mestskej kompostárne. 
Mgr. Závodský – kompostáreň je dočasne zatvorená hlavne z dôvodu choroby 
zamestnancov úseku služieb a zhoršeniu počasia; jej prevádzka sa podľa možností obnoví 
na určitú dobu. O čase prevádzky budú obyvatelia včas informovaní.        
 
K bodu 14 - Záver  
 
      Nakoľko  program  rokovania  mestského zastupiteľstva  bol prerokovaný, primátor 
mesta Mgr. Peter Závodský sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a 33. zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v Hurbanove ukončil. 

 
 

                                                                                            Mgr. Peter  Z á v o d s k ý 
                                                                                              primátor mesta 
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Overovatelia:   PaedDr., Mgr. Angelika Hajníková   
 
 
                          Eduard Ševčík 
       
 
 
 
 
 


