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Z á p i s n i c a 

z  34.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,  
ktoré sa konalo dňa 14. 12. 2021 

 
Rokovanie  34.  zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v  Hurbanove otvoril      

Mgr. Peter Závodský, primátor  mesta za účasti 8 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 
                              Mgr. Katarína Valachová, referentka oddelenia školstva MsÚ 
                              JUDr. Miroslav Rusnák, vedúci oddelenia ÚS a OH  

                   Jozef Provazník, náčelník MsP Hurbanovo 
                              
Neprítomní - ospravedlnení: Mgr. Štefan Pupák, Jozef Doležaj a Marián Botoš 
  
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 dodatku č. 2 ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta č. 104 o dani za užívanie   
      verejného priestranstva 
  5. Návrh dodatku č. 9 VZN č. 105 o určení výšky finančných prostriedkov na dieťa MŠ,   
      žiaka ZUŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
  6. Návrh dodatku č. 8 VZN č. 106 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy   
      a prevádzku na žiaka školy alebo školského zariadenia mimo zriaďovateľskej   
      pôsobnosti mesta 
  7. Návrh dodatku č. 5 VZN č. 122 o poskytovaní sociálnych služieb a o sume úhrad,       
      spôsobe jej určenia a plnenia za poskytované sociálne služby 
  8. Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 
  9. Návrh X. zmeny rozpočtu mesta Hurbanovo na rok 2021 a organizácií v jeho   
      zriaďovateľskej pôsobnosti  
10. Zmena uznesenia č. 461/2021 – MZ z 30. zasadnutia MZ v Hurbanove, konaného dňa   
      23.09.2021 
11. Zmena uznesenia č. 494/2021 – MZ z 31. zasadnutia MZ v Hurbanove, konaného dňa   
      26.10.2021 
12. Návrh rozpočtu Mesta Hurbanovo na rok 2022 a organizácií v  jeho zriaďovateľskej    
      pôsobnosti a stanovisko hlavného kontrolóra mesta 
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13. Návrh rozdelenia dotácií z rozpočtu mesta Hurbanovo pre športové, kultúrne, 
záujmové združenia, spolky a cirkvi na rok 2022 
14. Návrh na vyradenie majetku 
15. Súhlas s financovaním nedokončených prác na nadstavbe ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho  
      s VJM v Hurbanove a podpísaním zmenky 
16. Schválenie podania žiadosti o dotáciu a spolufinancovania projektu v rámci výzvy –   
      Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotácia na podporu vykonávania   
      opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre ZPS Smaragd    
      Hurbanovo 
17. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2022 
18. Rôzne 
  18.1 Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2022 
  18.2 Žiadosť o odkúpenie pozemku – Milan Botoš 
  18.3 Žiadosť o odkúpenie pozemku – Radko Loučka 
  18.4 Poslanecký návrh – návrh na schválenie vyplatenia odmeny 
19. Diskusia 
20. Záver 
                                         
Mgr. Závodský, primátor mesta požiadal poslancov o hlasovanie za návrh programu 
rokovania: 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo: 
                                                                                                                                   za                                          8                                                                                                                                     
                                                                                                                                   proti                             0 
                                                                                                                                   zdržal sa hlasovania         0 
 
Hlasovaním poslancov bol návrh programu 34. 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, RNDr. Mária Hamranová, Ctibor Melich   
Do návrhovej komisie boli hlasovaním – „za“ – 8, „proti“ – 0, „zdržal sa“ – 0 zvolení 
navrhnutí členovia. 
 
Mandátová komisia:  
Anna  Žigová, Eduard  Ševčík, PaedDr., Mgr. Angelika Hajníková 
Do mandátovej komisie boli hlasovaním – „za“ – 7, „proti“ – 0, „zdržal sa“ – 1 (PaedDr., 
Mgr. Hajníková)  zvolení navrhnutí členovia. 
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Zapisovateľka:                                   Silvia Fejesová 
 
Overovatelia:      František  Schvarcz   
                                                                        Mgr. Ľuboš  Tužinčin 
 
Navrhnuté zloženie pracovných komisií bolo poslancami mestského zastupiteľstva 
schválené. 
 
K bodu 2 – I n t e r p e l á c i a 

V rámci interpelácie poslankyňa Žigová odkázala Mgr. Pupákovi a prosila ho, aby 
na verejných sieťach nešíril nepravdivé informácie o tom, že mesto plánuje výstavbu 
bytov pre sociálne slabších obyvateľov mesta. Pani poslankyňa ubezpečila obyvateľov 
mesta, keby mesto plánovalo výstavbu, riešilo by to cez mestské zastupiteľstvo. 
 
K bodu 3 
Kontrola uznesení z predchádzajúcého zasadnutia mestského zastupiteľstva                  
Na 33. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, konaného dňa 25. 11. 2021 boli 
prijaté uznesenia od čísla 510 do 528/2021 - MZ.  
Ukladaciu časť malo uznesenie č. 528/2021 – MZ. 
V uznesení Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove žiadalo primátora mesta do 30. apríla 
2022 o zabezpečenie:  
a) vyznačenia stredového značenia oddeľujúceho jazdné pruhy po celej dĺžke ulíc Árpáda 
Fesztyho – Nám. Konkolyho-Thege – ul. Slobody  
b) vyznačenie priechodov pre chodcov - križovatka ul. Árpáda Fesztyho – Malá - pred MŠ 
Árpáda Fesztyho - križovatka ul. Árpáda Fesztyho – Konkolyho – Nám. Konkolyho-
Thege (2x) - pred ZŠ Nám. Konkolyho-Thege - križovatka ulíc Nám. Konkolyho-Thege – 
Súdna – Slobody. 
Úloha je v riešení. 
 
K bodu 4 
Návrh dodatku č. 2 ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta č. 104 o dani za užívanie  
verejného priestranstva 
Materiál predkladal Ing. Kardhordó, vedúca ekonomického oddelenia MsÚ. Písomná 
správa tvorí prílohu zápisnice. 
        V predloženom Návrhu Dodatku č. 2, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné 
nariadenie mesta č. 104 o dani za užívanie verejného priestranstva sa mení možný počet 
vyhradených parkovacích miest na 50% z pôvodných 40% z celkového počtu parkovacích 
miest dotknutého parkoviska. Mesto má momentálne prenajatých 33 parkovacích miest na 
sídlisku Sládkovičova z celkové počtu 102 parkovacích miest, pričom mesto eviduje 
ďalšie žiadosti o pridelenie parkovacieho miesta. Mesto môže vyhradiť priestor na trvalé 
parkovanie len na území určenom v platnom Územnom genereli dopravy. V návrhu tohto 
dodatku je zapracované zvýšenie sadzby dane o 40% za m2 užívaného verejného 
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priestranstva na umiestnenie sklápacej plachtovej garáže na trvalé parkovanie pre jedno 
motorové vozidlo a zároveň 100 % - né navýšenie sadzby za vyhradenie každého ďalšieho 
priestoru pre jednu domácnosť. Pôvodná sadzba bola stanovená v roku 2013 a podľa nej 
vychádza daň za jedno parkovacie miesto vo výške 109,50 EUR za rok. Podľa 
predloženého návrhu by vyrubená daň na rok bola vo výške 153,30 €. V návrhu je tiež 
upravené zníženie sadzby dane pre daňovníka s ťažkým zdravotným postihnutím na 70%. 
V súčasnosti platí daňovník s ŤZP 54,75 EUR a podľa predloženého návrhu by platil 
45,99 EUR. Návrh Dodatku č. 2, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 
104 o dani za užívanie verejného priestranstva bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli 
a internetovej stránke mesta dňa 26. 11. 2021 s dátumom ukončenia pripomienkového 
konania dňom 8. 12. 2021. 
Návrh Dodatku č. 2 ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 104 o dani 
za užívanie verejného priestranstva bol vyvesený na úradnej tabuli mesta a webovej 
stránke od 26.11.2021. Pripomienky písomne alebo elektronicky bolo možné podať do 
08.12.2021. Do uvedeného dátumu nebola elektronicky ani poštou doručená žiadna 
pripomienka. 
 
Bc. Tomaščin žiadal, aby mesto aj na sídlisku Stred umožnilo vyhradenie priestorov na 
trvalé parkovanie podľa záujmu obyvateľov. 
 
Uznesenie  č. 529/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
prijíma  
Dodatok č. 2, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 104 o dani za 
užívanie verejného priestranstva s účinnosťou od 1. januára 2022 podľa predloženého 
návrhu bez pripomienok. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                                za                                          8                                                                                                                                     
                                                                                                                                   proti                             0 
                                                                                                                                   zdržal sa hlasovania         0 
 
K bodu 5 
Návrh dodatku č. 9 VZN č. 105 o určení výšky finančných prostriedkov na dieťa MŠ,  
žiaka ZUŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Materiál predkladala Mgr. Valachová, referentka odd. školstva MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
        VZN č. 105 o určení výšky finančných prostriedkov na dieťa materskej školy, žiaka 
základnej umeleckej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Dodatok č. 9 - zmena § 3 spočíva v aktualizovaní výšky finančných prostriedkov určených 
na mzdy a prevádzku na jedno dieťa/žiaka. Pri úprave sa zohľadňujú kritériá v súlade so 
zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve stanovené pre 
jednotlivé školy a školské zariadenia :  
- forma organizácie výchovy, vzdelávania a stravovania  
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- počet hodín vzdelávania poskytovaných deťom  
- počet detí/žiakov a počet zamestnancov šk. zariadenia  
- zaradenie zamestnancov do platových tried, skutočnosť, či zamestnanec poberá kreditový 
príplatok a jeho výšku, valorizácia platov zamestnancov. V súlade s uvedenými kritériami 
sú zostavené rozpočty jednotlivých zariadení, ktoré predstavujú východiskový materiál na 
stanovenie výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na 1 dieťa / žiaka pri 
zohľadnení skutočného počtu detí/žiakov k 15.9.2021.      
        Návrh Dodatku č. 9. k Všeobecne záväznému nariadenie mesta č. 105 o určení výšky 
finančných prostriedkov na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a 
školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta bol vyvesený na úradnej tabuli 
mesta a webovej stránke od 27.11.2021. Pripomienky písomne alebo elektronicky bolo 
možné podať do 7.12.2021. Do uvedeného dátumu nebola elektronicky ani poštou 
doručená žiadna pripomienka. 
 
Uznesenie  č. 530/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
prijíma  
Dodatok č. 9 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 105 o určení výšky finančných 
prostriedkov na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta s účinnosťou od 1. januára 2022 podľa 
predloženého návrhu bez pripomienok. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                                za                                          8                                                                                                                                     
                                                                                                                                   proti                             0 
                                                                                                                                   zdržal sa hlasovania         0 
 
K bodu 6 
Návrh dodatku č. 8 VZN č. 106 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy  
a prevádzku na žiaka školy alebo školského zariadenia mimo zriaďovateľskej  
pôsobnosti mesta 
     VZN č. 106 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka 
školy alebo školského zariadenia mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dodatok č. 8 - 
zmena § 3 spočíva v aktualizovaní výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a 
prevádzku na jedného žiaka/klienta. Zohľadňuje sa počet žiakov / klientov k 15. 9. 
predchádzajúceho kalendárneho roka. 
        Návrh Dodatku č. 8. k Všeobecne záväznému nariadenie mesta č. 106 o určení výšky 
finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka školy alebo školského zariadenia 
mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta bol vyvesený na úradnej tabuli mesta a webovej 
stránke od 26.11.2021. Pripomienky písomne alebo elektronicky bolo možné podať do 
6.12.2021. Do uvedeného dátumu nebola elektronicky ani poštou doručená žiadna 
pripomienka. 
 



 
Zápisnica z 34. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 

konaného dňa 14. 12. 2021 
- 6 - 

 
Uznesenie  č. 531/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
prijíma  
Dodatok č. 8 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 106 o určení výšky finančných 
prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka školy alebo školského zariadenia mimo 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta  s účinnosťou od 1. januára 2022 podľa predloženého 
návrhu bez pripomienok.  
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                                za                                          8                                                                                                                                     
                                                                                                                                   proti                             0 
                                                                                                                                   zdržal sa hlasovania         0 
       
K bodu 7 
Návrh dodatku č. 5 VZN č. 122 o poskytovaní sociálnych služieb a o sume úhrad,      
spôsobe jej určenia a plnenia za poskytované sociálne služby 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
        Návrh je spracovaný v zmysle § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení jeho zmien a doplnení. Mesto Hurbanovo poskytuje niektoré sociálne služby 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 aj prostredníctvom neverejných poskytovateľov. V zmysle § 12 ods. 
1 písm. c) bod. 3 prepravná služba je druh sociálnej služby, ktorá má pomôcť pri riešení 
nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého 
zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.  
K vypracovaniu dodatku k VZN bolo pristúpené z dôvodu, že neverejný poskytovateľ 
uvedenej služby OZ Prosocia požiadalo dňa 28.09.2021 o poskytnutie príspevku na 
poskytovanie sociálnej služby. OZ Prosocia prevádzkuje „sociálny taxík“ od 29.01.2021 
dodnes a za toto obdobie (do 10.11.2021) poskytli materiáli o uskutočnených jazdách. Za 
toto obdobie najazdili 4326,5 km, a uskutočnili 101 prepráv. Celková cena na pohonné 
hmoty činila 1 151,35 €. Štatisticky teda jedna jazda má v priemere 42,8 km a náklady na 
pohonné hmoty na jednu jazdu predstavujú 11,40 €. V tejto cene nie je zohľadnená cena 
vozidla, hodnota práce vodiča, náklady na údržbu vozidla a iné. Vzhľadom na vyššie 
uvedené boli stanovené príspevky pre jednotlivé kategórie, ktoré sú uvedené v dodatku k 
VZN. Na prijatie všeobecne záväzného nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny 
prítomných poslancov podľa § 12, ods. (7) Zákona.. 
        Návrh dodatku č. 5 VZN č. 122 bol vyvesený na úradnej tabuli mesta a webovej 
stránke od 26.11.2021. Pripomienky písomne alebo elektronicky bolo možné podať do 
8.12.2021. Do uvedeného dátumu nebola elektronicky ani poštou doručená žiadna 
pripomienka. 
 
Poslanec Melich prosil informovať o stanovisku Komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej 
pri MZ v Hurbanove. 
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Poslankyňa Žigová uviedla, že komisia diskutovala o problematike „sociálneho taxíka“ – 
podaný návrh nepodporuje v rámci Všeobecne záväzného nariadenia mesta, z dôvodu, že 
mesto nemá možnosť kontrolovať súkromnú organizáciu.  
Bc. Tomaščin navrhol, aby službu „sociálny taxík“ poskytlo mesto vo vlastnej réžii. 
Do diskusie sa zapojil Ing. Dobi a Mgr. Závodský. 
Poslanec Melich prosil zvážiť, či je spomenutá služba mestu naozaj nutná. 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
prijíma  
Všeobecne záväzného nariadenia č. 122 o poskytovaní sociálnych služieb a o sume úhrad, 
spôsobe jej určenia a platenia za poskytované sociálne služby - doplnenie č. 5 bez 
pripomienok  
žiada  
primátora o zverejnenie VZN č. 122 o poskytovaní sociálnych služieb a o sume úhrad, 
spôsobe jej určenia a platenia za poskytované sociálne služby, v plnom znení, ako to 
vyplýva z jednotlivých dodatkov. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo: 
PaedDr., Mgr.Hajníková                                                          za                                 1                                                                                                                                                                                       
Ševčík, Bc.Tomaščin, Mgr.Tužinčin                                       proti                        3                                   
RNDr.Hamranová, Melich, Žigová, Schvarcz                             zdržal sa hlasovania                  4 
Tento návrh uznesenia poslancami MsZ nebol prijatý. 
 
K bodu 8 
Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 
Materiál predkladal JUDr. Rusňák, vedúci odd. ÚS a OH. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
        V predloženom Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hurbanovo o 
nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi dochádza k zmenám 
predovšetkým z toho dôvodu, že Mesto Hurbanovo bude zabezpečovať zber, prepravu, 
zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálnych odpadov od 01.01.2022 prostredníctvom 
externej spoločnosti. Z toho dôvodu bolo potrebné aktualizovať alebo nanovo vymedziť 
viaceré ustanovenia alebo vzťahy najmä v nasledujúcich oblastiach:  
- Povinné označenie nádob na zmesový komunálny odpad tzv. RFID čipmi, čím sa vytvorí 
platforma pre efektívnu evidenciu a spracovanie zozbieraných údajov čo umožní po ich 
vyhodnotení optimalizáciu jednak zo strany poskytovateľa služby, ako aj zo strany mesta a 
do budúcnosti sa predpokladá aj vytvorenie aplikácie pre samotných obyvateľov.  
- Zavádza sa možnosť pre plnoletých obyvateľov mesta bezplatne odovzdať objemný 
odpad na prekládkovej stanici na Dolnopeterskej ulici č. 9 a to do hmotnosti 500 kg ročne, 
zber objemného odpadu 2 x ročne mestom zostáva zachovaný.  
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- Po negatívnych skúsenostiach sa ruší zber elektroodpadu z domácností, ktorý sa doposiaľ 
robil 2 x ročne spolu s objemným odpadom a zavádza sa možnosť jeho bezplatného 
odovzdania celoročne na zbernom dvore na Komárňanskej č. 69 v areáli úseku služieb a 
tiež na prekládkovej stanici na Dolnopeterskej ulici č. 9.  
- Rozširuje sa možnosť odovzdania triedených zložiek komunálnych odpadov, teda 
papiera, skla, plastov, kovov a obalov z kovu, kde okrem zberu podľa kalendára zvozu 
pribudla možnosť celoročne tieto zložky bezplatne odovzdať na prekládkovej stanici na 
Dolnopeterskej ulici č. 9.  
- Zavádza sa nový spôsob zberu skla prostredníctvom zberných nádob – zvonov, ktoré 
budú rozmiestnené vo všetkých lokalitách rodinných aj bytových domov. 
- Hliníkové obaly z nápojov a kovové obaly, ako aj viacvrstvové kombinované materiály 
(tetrapaky) sa budú zbierať spolu s plastami a je možné ich vhadzovať do žltých 
kontajnerov na plasty.  
- Použité batérie a akumulátory môžu fyzické osoby celoročne odovzdať na zbernom 
dvore na Komárňanskej č. 69 v areáli úseku služieb a tiež na prekládkovej stanici na 
Dolnopeterskej ulici č. 9.  
- Opotrebované pneumatiky môžu fyzické osoby celoročne odovzdať na zbernom dvore na 
Komárňanskej č. 69 v areáli úseku služieb.  
- Oleje a tuky z domácností môžu fyzické osoby celoročne odovzdať na zbernom dvore na 
Komárňanskej č. 69 v areáli úseku služieb.  
- Mesto poskytne záujemcom v individuálnej bytovej výstavbe z dostupných kapacít 
kompostovací zásobník na účel zabezpečenia triedeného zberu biologicky rozložiteľného 
odpadu zo záhrad, pričom obyvatelia, ktorí budú vykonávať domáce kompostovanie budú 
mať nárok na jeden žetón na vývoz komunálnych odpadov zadarmo na jednu domácnosť.  
- Za účelom zhromažďovania a prepravy kuchynského odpadu na stanovištia budú 
občanom poskytnuté špeciálne košíky a kompostovateľné vrecká, ktoré možno vhodiť do 
zbernej nádoby na kuchynský odpad z domácností. 
        Návrh VZN mesta Hurbanovo o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli a internetovej stránke 
mesta dňa 26.11.2021 s dátumom ukončenia pripomienkového konania dňom 08.12.2021. 
K uvedeného VZN boli predložené dve pripomienky. 
 
Bc. Tomaščin sa pýtal, z akého dôvodu neboli prijaté predložené pripomienky od 
obyvateľov k všeobecne záväznému nariadeniu mesta. 
JUDr. Rusňák konštatoval, že pripomienky boli vyhodnotené referentom životného 
prostredia MsÚ v spolupráci Komisie životného prostredia, ochrany prírody, prírodných 
hodnôt a zdrojov pri MZ v Hurbanove. 
1. pripomienka – návrh bol zamietnutý. 
2. pripomienka – nespĺňala charakter pripomienok, nakoľko neobsahovala návrh zmien. 
Poslanec Schvarcz dodal, že Komisia životného prostredia, ochrany prírody, prírodných 
hodnôt a zdrojov doporučuje prijatie Všeobecne záväzného nariadenia mesta. Informoval, 
že naďalej ostane žetónový systém. RFID čipy budú slúžiť na elektronickú štatistiku 
a identifikáciu.  
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Uznesenie  č. 532/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
prijíma 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hurbanovo o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi s účinnosťou od 1. januára 2022 podľa predloženého 
návrhu bez pripomienok. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                                za                                          8                                                                                                                                     
                                                                                                                                   proti                             0 
                                                                                                                                   zdržal sa hlasovania         0 
 
K bodu 9 
Návrh X. zmeny rozpočtu mesta Hurbanovo na rok 2021 a organizácií v jeho 
zriaďovateľskej pôsobnosti  
Materiály predkladala Ing. Kardhordó, vedúca ekonomického oddelenia MsÚ. Písomná 
správa tvorí prílohu zápisnice. 
9.01 – Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91 
        Rozpočet mesta v programovej štruktúre na rok 2021 bol schválený uznesením č. 
348/2020- MZ, dňa 3. 12. 2020. Doteraz bolo schválených deväť zmien rozpočtu. 
Predložený návrh zmeny rozpočtu obsahuje predovšetkým úpravu výšky štátnych dotácií 
na úroveň skutočných príjmov, zapracovanie získaných financií z predaja pozemkov, 
úpravu výšky príjmov aj výdavkov jednotlivých rozpočtových organizácií, a prerozdelenie 
prostriedkov v oblasti bežných výdavkov mesta.  
Návrh X. zmeny rozpočtu mesta obsahuje nasledovné zmeny:  
1. Presuny medzi položkami v oblasti príjmov:  
- zníženie dotácie na Spoločný stavebný úrad a s tým súvisiace zvýšenie dotácie od iných 
obcí na spolufinancovanie činnosti Spoločného stavebného úradu,  
- zníženie dotácie na realizované projekty modernizácie učební a jej vykrytie zvýšením 
iných príjmových položiek (príjem z podielových daní, z predaja pozemkov a zvýšenej 
dotácie na terénnu sociálnu prácu), nakoľko faktúry na nákup informačno-komunikačnej 
techniky je potrebné uhradiť ešte v tomto roku a ich refundácia bude až v roku 2022.  
2. Zvýšenie rozpočtovaných príjmov a s tým súvisiacich výdavkov: - navýšenie vlastných 
príjmov organizácií a ich použitie,  
- úprava výšky štátnych dotácií na prenesené kompetencie a ich použitie,  
- navýšenie dotácie na dobrovoľnú hasičskú službu a jej následné zapracovanie do tovarov 
a služieb podprogramu 5.2  
- navýšenie príjmov z pokút za účelom rozšírenia kamerového systému,  
- navýšenie príjmov z dobropisov a vratiek, na zakúpenie licencie antivírového programu a 
kreditu na prenájom servera.  
3. Presuny medzi položkami v oblasti výdavkov:  
- presun prostriedkov z podprogramu 12.1. Údržba verejnej zelene a MK na podprogram 
9.1.3 MŠ realizácia projektu (vytvorenie nových priestorov pre MŠ),  
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- presun financií na navýšenie rozpočtu na nemocenské dávky v rámci jednotlivých 
podprogramov.  
Po zapracovaní všetkých navrhovaných úprav rozpočet zostane vyrovnaný, pri celkovej 
výške 9 088 043 €. Číselné vyjadrenie navrhovaných zmien je uvedené v tabuľkovej časti 
X. zmeny rozpočtu mesta. Ostatné položky rozpočtu ostávajú nezmenené. 
 
Uznesenie  č. 533/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
X. zmenu rozpočtu mesta na rok 2021 podľa predloženého návrhu. Celková výška 
rozpočtovaných príjmov aj výdavkov po zapracovaní všetkých úprav je 9 088 043 €.  
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                                za                                          8                                                                                                                                     
                                                                                                                                   proti                             0 
                                                                                                                                   zdržal sa hlasovania         0 
 
9.02 – Návrh IV. zmeny rozpočtu na rok 2021 – ZPS SMARAGD, Hurbanovo 
        V predloženom návrhu IV. zmeny rozpočtu na rok 2021 sú zapracované nasledovné 
úpravy v rozpočte Zariadenia pre seniorov – Smaragd, Hurbanovo:  
V príjmovej časti rozpočtu - sa zvýšili príjmy o 2 240 € nasledovne: dotácia od MPSVaR 
SR na úhradu nákladov na nákup výživových doplnkov, podľa § 4 ods. 3 NV SR 
č.103/2020 Z. z. v znení NVSR č. 411/2021 Z. z. vo výške 2 240 €. Vo výdavkovej časti 
rozpočtu sa zvýšili výdavky na tovary a služby vo výške 2 240 €, navrhuje sa presun 
financií z výdavkov na tovary a služby na bežné transfery vo výške 600 €.  
Organizácia získala finančné prostriedky na nákup výživových doplnkov pre klientov a 
zamestnancov od MPSVaR SR. Finančné prostriedky použijeme na účel viazaný MPSVaR 
SR – nákup výživových doplnkov pre klientov a zamestnancov zariadenia. Úpravu 
rozpočtu v oblasti bežných transferov je potrebné vykonať z dôvodu čerpania 
nemocenského počas pracovnej neschopnosti zamestnancov, čo je dôvodom presunu 
finančných prostriedkov z položky 630 na položku 640. Číselné vyjadrenie navrhovaných 
zmien je uvedené v tabuľkovej časti IV. zmena rozpočtu na rok 2021. 
 
Uznesenie  č. 534/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
IV. zmenu rozpočtu na rok  2021 Zariadenia pre seniorov - Smaragd, Sládkovičova 30, 
Hurbanovo, podľa predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo: 
                                                                                                                                   za                                          8                                                                                                                                     
                                                                                                                                   proti                             0 
                                                                                                                                   zdržal sa hlasovania         0 
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9.03 – Návrh III. zmeny rozpočtu na rok 2021 – Základná škola, Hurbanovo 
        Návrh III. zmeny rozpočtu ZŠ na rok 2021 obsahuje zvýšenie rozpočtu o 24 372 €, 
ktoré pozostáva: - zo zvýšenia o 4 392 € na základe dohodovacieho konania na odmeny v 
zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa  
- zo zvýšenia o 6 705 € na základe dohodovacieho konania na stabilizačné odmeny  
- zo zvýšenia vzdelávacích poukazov o 1 310 €  
- zo zvýšenia o 10 110 € na základe dohodovacieho konania za dofinancovanie 
prevádzkových nákladov  
- z predpokladaného zvýšenia vlastných príjmov o 3 112 €  
- zo zvýšenia o 780 € na podporu Doplnkové pedagogické štúdium a rozširujúce štúdium  
- zo zvýšenia o 1 620 € prostredníctvom dotácie od Metodicko-pedagogického centra na 
materiálne zabezpečenie projektu  
- z predpokladaného zvýšenia príspevku na špecifiká o 1 530 €  
- zo zníženia o - 7 000 € pre neuskutočneného lyžiarskeho zájazdu a školy v prírode 
vplyvom pandémie COVID – 19  
- zo zníženia o - 687 € na odchodné, táto suma predstavuje rozdiel medzi prijatou dotáciou 
prostredníctvom dohodovacieho konania a skutočne vyplatenou sumou.  
Vzniknutý rozdiel je zapríčinený tým, že škola vypláca na základe kolektívnej zmluvy o 
jeden mesiac vyššie odchodné ako je nárokovateľná výška.  
V rozpočte školského klubu detí je: zvýšenie predpokladaných vlastných príjmov o 1000 €  
- presun zo mzdových prostriedkov na nemocenské 500 €. Rozpočet školskej jedálne je 
znížený o -14 300 €, a to: - zvýšenie vlastných príjmov na stravu od žiakov o 31 500 €  
- zvýšenie vlastných príjmov na stravu od zamestnancov o 700 €  
- zvýšenie príjmov z režijných nákladov žiakov o 1 500 €  
- zníženie štátnej dotácie na stravu o - 48 000 €  
- presunu 168 € z prevádzkových strojov na prevádzkové náklady – zakúpený digestor bol 
168 € lacnejší ako sa predpokladalo  
- z presunu 5 500 € z mzdových prostriedkov do prevádzkových nákladov, na 
zabezpečenie prevádzky ako aj nákladov na dohody, keďže v prvom polroku boli náhrady 
za 2 zamestnankyne, ktoré odišli do dôchodku, využívané dohody o vykonaní práce.  
V rámci sociálnej pomoci deťom je zvýšená štátna dotácia na dopravné o 175 €. 
 
Uznesenie  č. 535/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje 
III. zmenu rozpočtu Základnej školy Nám. Konkolyho - Thege č. 2 Hurbanovo na rok 
2021 podľa predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                                za                                          8                                                                                                                                     
                                                                                                                                   proti                             0 
                                                                                                                                   zdržal sa hlasovania         0 
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9.04 – Návrh III. zmeny rozpočtu na rok 2021 – ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho s VJM, - 
Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda Hurbanovo 
        Zriaďovateľom škôl sa zo štátneho rozpočtu poskytujú normatívne finančné 
prostriedky v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných 
škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Rozpočet školy je upravený na 
základe počtu žiakov k 15. septembru daného roka. Z dôvodu zvýšenia počtu žiakov v 
školskom roku 2021/2022 sa predpokladá aj vyšší normatívny príspevok 622 428 € (541 
428 na osobné náklady a 81 000 na prevádzkové náklady), ktorý je zapracovaný do 
predloženého návrhu III. zmeny rozpočtu. Dotácia pre žiakov zo sociálne znevýhodneného 
prostredia je vyššia o 1 400 €, ako bolo pôvodne rozpočtované, štátna dotácia na pozíciu 
asistenta učiteľa je zvýšená o 100 € a na vzdelávacie poukazy o 497 €.  
Príjem základnej školy je zvýšený o 600 € z preplatku ročného zúčtovania zdravotného 
poistenia. Do rozpočtu základnej školy je zapracovaný finančný príspevok na testovanie, 
osobné ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky vo výške 1 320 €. Zo mzdových 
prostriedkov ZŠ je presunutá čiastka 1 700 € na položku 642015 - na pokrytie výdavkov 
zamestnávateľa počas prvých 10 dní práceneschopnosti zamestnancov. Rozpočet MŠ je 
zvýšený o 14 286 €, ktorý tvorí nenormatívny finančný príspevok zo štátneho rozpočtu vo 
výške 10 000 € na pokrytie osobných a prevádzkových nákladov v novovzniknutých 
triedach MŠ a 4 286 € - štátna dotácia pre deti, ktoré majú jeden rok pred plnením 
povinnej školskej dochádzky.  
V rámci ŠKD sú rozpočtované príjmy znížené o 700 €, v dôsledku nižších skutočných 
príjmov v danej oblasti. Zo mzdových prostriedkov je presunutá čiastka 1 000 € na 
prevádzkové náklady. V oblasti školského stravovania sú zvýšené príjmy na stravovanie 
od rodičov a dospelých o 16 700 €, štátna dotácia na podporu výchovy k stravovacím 
návykom dieťaťa je znížená o sumu 5 300 €, od septembra sa dotácia poskytuje iba pre 
žiakov v hmotnej núdzi.  
Režijné náklady na stravné v školskej jedálni sú zvýšené o 2 000 € v súlade s očakávanou 
skutočnosťou k 31. 12. 2021. 
 
Uznesenie  č. 536/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje 
III. zmenu rozpočtu Základnej školy s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím 
jazykom maďarským - Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda, Ul. športová č.7, Hurbanovo na 
rok 2021 podľa predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                                za                                          8                                                                                                                                     
                                                                                                                                   proti                             0 
                                                                                                                                   zdržal sa hlasovania         0 
 
9.05 – Návrh II. zmeny rozpočtu na rok 2021 – Materská škola, Nový diel Hurbanovo 
        II. zmena rozpočtu Materskej školy Hurbanovo sa dotýka najmä doplnenia rozpočtu o 
získané príjmy z prostriedkov ÚPSVaR, ŠR a grantov a ich následné prerozdelenie aj do 
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čerpania výdavkov.  
Príjmová časť rozpočtu :  
1. Položka „Získaná dotácia ÚPSVaR“ bola navýšená o sumu 5 667 € a táto suma 
predstavuje získané dotácie od ÚPSVaR za zamestnávanie znevýhodnených UoZ.  
2. Položka „ Dotácia zo ŠR“ sa zvyšuje o sumu 2 135 € za získanú dotáciu od MŠVVaŠ 
SR na nákup AG testov a dezinfekčného materiálu, príspevok na rozvojový projekt 
„Múdre hranie“.  
3. Položka „Dotácia ŠR predškoláci“ sa zvyšuje o sumu 6 354 podľa zverejnených údajov 
MŠVVaŠ SR na základe počtu detí predškolského veku.  
Výdavková časť rozpočtu:  
1. Výdavková časť rozpočtu sa upravuje o sumu položiek uvedených na príjmovej strane 
rozpočtu.  
2. Výdavková časť rozpočtu sa upravuje aj o sumu už vyplatených prostriedkov na 
nemocenské dávky. 
 
Uznesenie  č. 537/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje 
II. zmenu rozpočtu Materskej školy Hurbanovo, so sídlom na ulici Nový diel 50, 
Hurbanovo na rok 2021 podľa predloženého návrhu.  
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                                za                                          8                                                                                                                                     
                                                                                                                                   proti                             0 
                                                                                                                                   zdržal sa hlasovania         0 
 
9.06 – Návrh III. zmeny rozpočtu na rok 2021 – Základná umelecká škola – 
Művészeti Alapiskola Hurbanovo 
        III. zmena rozpočtu ZUŠ-MAI Hurbanovo sa dotýka najmä doplnenia rozpočtu o 
získané príjmy z prostriedkov ŠR a ich následné prerozdelenie aj do čerpania výdavkov. 
Príjmová časť rozpočtu:  
1. Položka „Dotácia zo ŠR“ bola zvýšená o sumu 630 €, ktorá predstavuje príspevok na 
nákup testov, dezinfekčných prostriedkov od Ministerstva ŠVVaŠ.  
Výdavková časť rozpočtu: 1. Výdavková časť rozpočtu sa upravuje o sumu položiek 
uvedených na príjmovej strane rozpočtu a ich prerozdelenie do výdavkov za všeobecný 
materiál.  
2. Vo výdavkovej časti dochádza aj k presunu prostriedkov z miezd (610) na položku 
odmeny zamestnancov na dohodu (630) a na nemocenské dávky (640) a k úprave výšky 
stravného pre zamestnancov. 
Uznesenie  č. 538/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje 
III. zmenu rozpočtu Základnej umeleckej školy – Művészeti Alapiskola Hurbanovo, so 
sídlom na ulici Komárňanská 116, Hurbanovo na rok 2021 podľa predloženého návrhu.  
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Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                                za                                          8                                                                                                                                     
                                                                                                                                   proti                             0 
                                                                                                                                   zdržal sa hlasovania         0 
 
K bodu 10 
Zmena uznesenia č. 461/2021 – MZ z 30. zasadnutia MZ v Hurbanove, konaného dňa  
23.09.2021 
Materiál predkladala Mgr. Magdaléna Zahoranová, vedúca odd. regionálneho rozvoja 
MsÚ.  Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 

Mestské zastupiteľstvo dňa 23.09.2021 odsúhlasilo uznesenie č.461/2021- MZ, kde 
schválilo financovanie výmeny otvorových konštrukcií na Kultúrnom dome z vlastných 
zdrojov vo výške 115 000 eur. Vzhľadom na prepracovanie projektovej dokumentácie, kde 
prišlo k nasledovným zmenám:  
1. pevná hliníková zasklená stena sa vymenila na posuvno - sklápací systém kvôli 
otváraniu /pre prípadné javisko/  
2. došlo k zmene spôsobu zasklenia okenných výplní sa potrebné náklady na financovanie 
výmeny otvorových konštrukcií navýšilo na predpokladanú hodnotu zákazky 148 500 eur 
s DPH, preto žiadame Mestské zastupiteľstvo o schválenie zmeny financovania výmeny 
otvorových konštrukcií na Kultúrnom dome v Hurbanove z rezervného fondu mesta 
Hurbanovo z prostriedkov , ktoré neboli použité na realizáciu investičných akcií. 
 
Uznesenie  č. 539/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
mení  
Uznesenie č. 461/2021 – MZ zo dňa 23.09.2021 a po zmene bude mať nasledovné znenie: 
súhlasí  
s realizáciou časti SO 01 - Výmena otvorových konštrukcií v rámci rekonštrukcie 
kultúrneho domu v Hurbanove 
schvaľuje  
financovanie Výmeny otvorových konštrukcií z rezervného fondu mesta z prostriedkov, 
ktoré neboli použité na realizáciu investičných akcií vo výške 148 500 eur. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                                za                                          8                                                                                                                                     
                                                                                                                                   proti                             0 
                                                                                                                                   zdržal sa hlasovania         0 
 
K bodu 11 
Zmena uznesenia č. 494/2021 – MZ z 31. zasadnutia MZ v Hurbanove, konaného dňa  
26.10.2021 
Materiál predkladala Mgr. Magdaléna Zahoranová, vedúca odd. regionálneho rozvoja 
MsÚ.  Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 

Mestské zastupiteľstvo dňa 26.10 odsúhlasilo uznesenie č.494/2021- MZ Na 
základe kontroly po podaní žiadosti o NFP si vyžaduje kontrolný orgán doplniť názov 
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projektu realizovaného v rámci aktivity v bodoch 1,2 a 3 v pôvodnom uznesení a uvedenie 
presnej sumy spolufinancovania projektu, neoprávnených nákladov a nepredvídateľných 
výdavkov bez zaokrúhlenia a to nasledovne:  
1. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 
výške minimálne 5% z celkových oprávnených nákladov vo výške 2631,58 eur  
2. zabezpečenie neoprávnených výdavkov projektu vo výške 367,56 eur  
3. zabezpečenie nepredvídateľných výdavkov projektu vo výške 2632,44 eur. 
 
Uznesenie  č. 540/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
a) mení  
Uznesenie č.494/2021 – MZ zo dňa 26.10.2021 a po zmene bude mať nasledovné znenie :  
b) 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 na projekt „Rekonštrukcia hygienických priestorov zariadenia sociálnych 
služieb Smaragd“  
2) zabezpečenie realizácie projektu „Rekonštrukcia hygienických priestorov zariadenia 
sociálnych služieb Smaragd“ 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 
„Rekonštrukcia hygienických priestorov zariadenia sociálnych služieb Smaragd“ 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 vo výške 2631,58 eur z vlastných prostriedkov mesta, zabezpečenie 
neoprávnených výdavkov projektu vo výške 367,56 eura a zabezpečenie finančných 
prostriedkov na nepredvídateľné výdavky vo výške 2632,44 eur z vlastných zdrojov 
mesta. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                                za                                          8                                                                                                                                     
                                                                                                                                   proti                             0 
                                                                                                                                   zdržal sa hlasovania         0 
 
K bodu 12 – 12.01 
Návrh rozpočtu Mesta Hurbanovo na rok 2022 a organizácií v  jeho zriaďovateľskej   
pôsobnosti a stanovisko hlavného kontrolóra mesta 
Materiály predkladala Ing. Kardhordó, vedúca ekonomického oddelenia MsÚ. Písomná 
správa tvorí prílohu zápisnice. 

Rozpočet na roky 2022, 2023 a 2024 bol zostavený na základe skutočností známych 
v čase jeho tvorby, resp. predpokladaných hodnôt. Súčasťou rozpočtu mesta sú aj rozpočty 
jednotlivých rozpočtových organizácií zriadených mestom. 
V príjmovej časti rozpočtu sú zahrnuté vlastné príjmy mesta (daňové aj nedaňové) a 
rozpočtových organizácií, predpokladané výšky dotácií na prenesené kompetencie ako aj 
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dotácií na ďalšie aktivity mesta. 
Výška príjmov z podielových daní je rozpočtovaná približne na úrovni 5% - neho 
navýšenia skutočných príjmov roka 2021.  
Významnú položku v príjmovej časti rozpočtu na rok 2022 predstavujú investičné dotácie 
na realizáciu projektov: Moderná učebňa, Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov, 
využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla, na vodozádržné opatrenia a 
investičná dotácia a prijatie úveru na realizáciu projektu Multifunkčná športová plocha s 
prekrytím. 
Vo výdavkovej časti  rozpočtu sú zahrnuté bežné výdavky na zabezpečenie chodu mesta 
a organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti. 
Významnú zmenu v oblasti výdavkov predstavuje skutočnosť, že od roku 2022 zber a 
likvidácia komunálneho odpadu, ako aj separovaného odpadu bude riešená dodávateľsky 
spoločnosťou FCC Slovensko, s.r.o. 
Mesto Hurbanovo v roku 2022 zaháji rozsiahlu rekonštrukciu hlavnej budovy polikliniky, 
ktorá súvisí s tromi projektami, pomocou ktorých bude financovaná značná časť tejto 
rekonštrukcie. 
Výdavky na rekonštrukciu kultúrneho domu, spolufinancovanie projektu modernizácie 
škôl, na financovanie urbanistickej štúdie, kolumbária, na spolufinancovanie projektu 
Vodozádržné opatrenia v meste Hurbanovo a projektu Využitie geotermálnej energie s 
použitím tepelného čerpadla sa navrhujú financovať z rezervného fondu mesta v súlade 
s platnými uzneseniami MZ. 
V prílohe je textová aj tabuľková časť návrhu rozpočtu, ako aj merateľné ukazovatele v 
rámci jednotlivých programov. 
Rozpočet Mesta Hurbanovo je zostavený ako vyrovnaný, celkové príjmy a výdavky sú vo 
výške 8 964 929 EUR. 
Návrh rozpočtu mesta na roky 2022, 2023 a 2024 bol zverejnený na úradnej tabuli a 
webovej stránke mesta 27. 11. 2021 a v zákonom stanovenom termíne bola na mesto 
doručená jedna pripomienka, ktorej vyhodnotenie bolo zaslané poslancom MZ. 
 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Mesta Hurbanovo na 
rok 2022 a k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2023 a 2024 
        V súlade s ustanovením § 18f odsek 1 písm. c ) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov Ing. Cserge predkladá odborné stanovisko k návrhu 
rozpočtu Mesta Hurbanovo na rok 2022 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2023 a 
2024 (ďalej len „návrh rozpočtu“).  
V zmysle ustanovenia § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obec 
zostavuje viacročný rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, pričom viacročný rozpočet 
tvoria:  
a) rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok,  
b) rozpočet obce na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku,  
c) rozpočet obce na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena 
b). Rozpočet je pre mesto základným programovým dokumentom, podľa ktorého a na 
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základe ktorého mesto plánuje realizáciu a finančné zabezpečenie svojich úloh a 
povinností, ktoré plní v súlade s osobitnými predpismi. Rozpočet mesta vyjadruje 
samostatnosť hospodárenia, obsahuje zámery a ciele, ktoré bude mesto realizovať z 
výdavkov rozpočtu mesta.  
Pri spracovaní odborného stanoviska hlavný kontrolór mesta vychádzal z posúdenia 
predloženého návrhu viacročného rozpočtu mesta Hurbanovo na roky 2022 – 2024, ktorý 
bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta. Pri spracovaní som 
posudzoval zákonnosť, ako aj metodickú správnosť jeho zostavenia a predloženia na 
schválenie mestskému zastupiteľstvu. 
Po preverení náležitostí a obsahu návrh rozpočtu na rok 2022 a ďalšie rozpočtové roky 
2023 a 2024 Ing. Cserge konštatoval, že je zostavený v súlade s príslušnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a zákona č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v z. n. p.  
Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení 
výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov. Odporúčam zabezpečiť finančnú disciplínu zo strany všetkých 
subjektov zapojených do rozpočtového procesu mesta. Udržanie rozpočtovej rovnováhy je 
potrebné z dôvodu, aby bola zabezpečená vyrovnanosť rozpočtu a tým zabezpečené 
rozpočtom plánované financovanie všetkých samosprávnych činností. Návrh rozpočtu bol 
zverejnený v meste obvyklým spôsobom (úradná tabula, webové sídlo mesta) v zákonom 
stanovenej lehote, t. j. min. 15 dní pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve v 
súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov. Konštatoval, že spracovaný návrh rozpočtu mesta Hurbanovo na rok 2022 a 
ďalšie rozpočtované roky 2023 a 2024 je programový dokument, ktorý spĺňa základné 
princípy programového rozpočtovania. Zo strany mesta bola dodržaná povinnosť rozpísať 
návrh rozpočtu minimálne na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie 
rozpočtovej klasifikácie. 
 
Bc. Tomaščin pripomenul návrh rozpočtu Zariadenia pre seniorov Smaragd, kde 
zariadenie žiadalo navýšenie rozpočtu o 30 tisíc € od mesta. Poznamenal, že poslanci sú za 
podporenie zariadenia v sume 10 tisíc € / 4 mesiace. 20 tisíc € bude posunutých na 
položku 12.8. – investičné náklady mesta. 
Poslanec Schvarcz dotazoval Ing. Kardhordó, vedúcu ekonomického oddelenia MsÚ 
o návrhu rozpočtu. 
Poslanec Melich sa pýtal na stanovisko k návrhu rozpočtu Komisie finančnej, správy 
majetku mesta a verejnej súťaže pri MZ v Hurbanove. 
Ing. Kardhordó konštatovala, že komisia mala výhrady k podprogramu 5.1 – navýšenie 
mzdových výdavkov. 
Mgr. Tužinčin sa pýtal na vyčlenené finančné prostriedky na rekonštrukciu a položenie 
nového asfaltového koberca na cestu v Novej Trstenej. 
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Mgr. Závodský, primátor mesta uviedol, že uznesenie bolo schválené na rekonštrukciu 
cesty a v zmysle uznesenia bude zrealizované v budúcom roku. 
Ing. Cserge informoval, že bol prítomný na zasadnutí Komisie finančnej, správy majetku 
mesta a verejnej súťaže. Vyjadril názor k zníženiu rozpočtu ZpS Smaragd Hurbanovo. 
Poslanec Melich vysvetlil, že ZpS Smaragd dostalo 26 000 € dotáciu od štátu a 30 000 € 
žiadalo od mesta na vykrytie nerozpočtovaných výdavkov. 
Poslankyňa Žigová dodala, že komisia riešila danú problematiku. Konštatovala, že 
žiadané finančné prostriedky v rámci zvyšovania nákladov na prevádzku zariadenia na 
minulom zasadnutí MZ by boli účelové dotácie. Finančné prostriedky od dôchodcov by 
boli použité na stravu dôchodcov a 30 000 € by slúžilo na energie resp. na vykrytie 
mzdových nákladov dvoch prijatých zamestnancov. 
 
Mgr. Závodský, primátor mesta predložil 1. pripomienku k návrhu rozpočtu mesta: 
- Navrhol zvýšenie rozpočtovaných príjmov o 33 500 € na položke 450 - prevod 
prostriedkov z rezervného fondu a súčasne aj rozpočtovaných výdavkov na položke 710 
v rámci podprogramu 11.2. v súlade s prijatým uznesením. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                                za                                          8                                                                                                                                     
                                                                                                                                   proti                             0 
                                                                                                                                   zdržal sa hlasovania         0 
Pán primátor konštatoval, že 1. pripomienka bola jednohlasne prijatá. 
 
Bc. Tomaščin predložil 2. pripomienku k návrhu rozpočtu mesta: 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
rozpočet Zariadenia pre seniorov - Smaragd, Sládkovičova 30, 947 01 Hurbanovo na rok 
2022 podľa predloženého návrhu s nasledovnou pripomienkou: zníženie poskytnutej 
dotácie pre Zariadenie pre seniorov Smaragd Hurbanovo o 20 000 € a znížením výdavkov 
na položke 630 o 20 000 €. 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo: 
PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová, Melich,                               za                                     6                                                                                                                                                                                       
Ševčík, Bc.Tomaščin, Mgr.Tužinčin                                              
                                                                                       proti                  0                                   
Žigová, Schvarcz                                                                       zdržal sa hlasovania                  2 
Pán primátor konštatoval, že 2. pripomienka bola prijatá. 
 
Návrh na uznesenie so schválenými pripomienkami: 
Uznesenie  č. 541/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
a) rozpočet mesta na rok 2022 na úrovni hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie 
podľa predloženého návrhu v súlade s jeho vnútorným členením na:  
1. bežné príjmy vo výške: 7 489 067 €,  
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2. kapitálové príjmy vo výške: 973 962 €,  
3. príjmové finančné operácie vo výške: 501 900 €,  
4. bežné výdavky vo výške: 7 267 889 €,  
5. kapitálové výdavky vo výške:  1 504 840 €,  
6. výdavkové finančné operácie vo výške: 192 290 €,  
b) rozpočet výdavkov podľa programu mesta, ako aj finančné transfery rozpočtovým 
organizáciám v súlade s predloženým návrhom, s nasledovnými pripomienkami: zvýšenie 
rozpočtovaných príjmov o 33 500 € na položke 450 - prevod prostriedkov z rezervného 
fondu a súčasne aj rozpočtovaných výdavkov na položke 710 v rámci podprogramu 11.2. 
v súlade s uznesením č. 539/2021-MZ a zníženie poskytnutej dotácie pre ZpS Smaragd 
Hurbanovo o 20 000 €, znížením výdavkov na položke 630 v rámci podprogramu 13.5. 
a zároveň zvýšením položky 710 v rámci podprogramu 12.8. vo výške 20 000 €, 
berie na vedomie   
a)   rozpočet mesta Hurbanovo na roky 2023 a 2024 podľa predloženého návrhu,  
b)  berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Mesta 
Hurbanovo na rok 2022 a k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2023 a 2024. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                                za                                          8                                                                                                                                     
                                                                                                                                   proti                             0 
                                                                                                                                   zdržal sa hlasovania         0 
 
12.02 – Návrh rozpočtu na roky 2022, 2023 a 2024 – ZPS Smaragd Hurbanovo 
Zariadenie pre seniorov - Smaragd je rozpočtová organizácia zriadená Mestom Hurbanovo 
v zmysle zákona NRSR č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení 
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní.  
Zariadenie pre seniorov – Smaragd poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá 
dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň 
odkázanosti je najmenej IV., alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a 
poskytovanie sociálnej služby potrebuje z iných vážnych dôvodov.  
Zariadenie poskytuje: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne 
poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, 
osobné vybavenie a úschovu cenných vecí. Kapacita zariadenia je 77 klientov a počet 
zamestnancov je 37. Zamestnanci sú zamestnaní na plný pracovný úväzok.  
Návrh rozpočtu na rok 2021:  
PRÍJMY: Predpokladaná dotácia na bežné výdavky od MPSVaR SR 506 136,00. 
Predpokladané vlastné príjmy 290 150,00 €. Dotácia od mesta 30 000,00 €. 
VÝDAVKY: Mzdy a platy / 61 – budú hradené zo štátnej dotácie, ako aj z vlastných 
zdrojov organizácie. Navýšenie mzdových prostriedkov je potrebné z dôvodu plnenia 
zákonných povinností.  
 
Uznesenie  č. 542/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
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rozpočet Zariadenia pre seniorov - Smaragd, Sládkovičova 30, 947 01 Hurbanovo na rok 
2022 podľa predloženého návrhu s nasledovnou pripomienkou: zníženie poskytnutej 
dotácie pre Zariadenie pre seniorov Smaragd Hurbanovo o 20 000 € a znížením výdavkov 
na položke 630 o 20 000 €. 
berie na vedomie  
rozpočet Zariadenia pre seniorov - Smaragd, Sládkovičova 30, 947 01 Hurbanovo na roky 
2023 a 2024 podľa predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                                za                                          8                                                                                                                                     
                                                                                                                                   proti                             0 
                                                                                                                                   zdržal sa hlasovania         0 
 
12.03 – Návrh rozpočtu na roky 2022, 2023 a 2024 – Základná škola Hurbanovo 
        Predložený návrh rozpočtu príjmov a výdavkov školy na rok 2022 zahŕňa potreby 
školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hurbanovo.  
ZŠ Nám. Konkolyho – Thege č. 2 Hurbanovo je plneorganizovaná základná škola s 
počtom žiakov 349, ktorí sa vzdelávajú v 18 triedach. Škola zamestnáva pedagogických 
pracovníkov, odborných zamestnancov a pracovníkov THP. Momentálne škola 
zamestnáva 38 zamestnancov, z ktorých sú dvaja zamestnanci zdravotne ťažko postihnutý 
a majú skrátený pracovný úväzok a jedna učiteľka má čiastočný pracovný úväzok.  
Návrh rozpočtu bežných výdavkov na rok 2022 v členení podľa funkčnej a ekonomickej 
klasifikácie. Zohľadňuje najnutnejšie výdavky potrebné na plynulý chod školy a školských 
zariadení v členení na osobné a prevádzkové výdavky. Zdrojom financovania vyššie 
uvedených výdavkov sú: štátna dotácia na prenesené kompetencie, dotácia na vzdelávacie 
poukazy, ďalšie štátne dotácie na učebnice a na školu v prírode a lyžiarsky výcvik, vlastné 
príjmy školy pozostávajúce najmä z nájmu priestorov školy, zberných surovín a 
prípadných dobropisov. Súčasťou financovania je aj projekt „Pomáhajúce profesie v 
edukácií detí a žiakov II“. Tento projekt je financovaný z metodicko – pedagogického 
centra bez spoluúčasti. Doba realizácie projektu je od 09/2021 do 8/2022.  
Ďalším zdrojom financovania školy je projekt „Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej 
škole v Hurbanove“. Projekt je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a 
športu Slovenskej republiky, prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu. Doba 
realizácie projektu bola od 09/2019 do 8/2021, ale vplyvom pandémie Covid – 19 sa doba 
realizácie predlžuje do 6/2022. V tomto projekte zabezpečuje spolufinancovanie mesto 
Hurbanovo.  
Pri ZŠ je zriadený školský klub detí (ŠKD), ktorý navštevuje 152 žiakov z ročníkov 1.-4. 
ŠKD zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú, kultúrnu a športovú 
činnosť. V ŠKD pôsobí 6 vychovávateliek a jedna upratovačka (všetci na 100 % úväzok). 
Hlavným zdrojom financovania ŠKD je dotácia z rozpočtu mesta (ŠKD predstavuje 
originálnu kompetenciu mesta). Výška príspevku mesta pre ŠKD a zariadenie školského 
stravovania je stanovená v súlade so všeobecne záväzným nariadením mesta č. 105 o 
určení výšky finančných prostriedkov na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej 
školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hurbanovo. Okrem toho 
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má ŠKD aj vlastné príjmy z vyzbieraného školného. Predpokladaná výška vlastných 
príjmov na rok 2022 predstavuje 8% rozpočtu klubu. Zdrojom financovania školskej 
jedálne (ŠJ) je dotácia z rozpočtu mesta (ŠJ predstavuje originálnu kompetenciu mesta), 
ďalej príspevok na režijné náklady od zamestnávateľa, ako aj od zákonných zástupcov a 
doplatok stravy od zamestnancov, ako aj od zákonných zástupcov žiakov. Predpokladaný 
počet stravujúcich sa žiakov na rok 2022 je 293.V ŠJ je zamestnaných 6 zamestnancov na 
100 % úväzok. 
 
Uznesenie  č. 543/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
rozpočet Základnej školy Nám. Konkolyho - Thege č. 2  Hurbanovo na rok 2022 podľa 
predloženého návrhu,   
berie na vedomie  
rozpočty Základnej školy Nám. Konkolyho - Thege č. 2  Hurbanovo  na roky 2023 a  2024 
podľa predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                                za                                          8                                                                                                                                     
                                                                                                                                   proti                             0 
                                                                                                                                   zdržal sa hlasovania         0 
 
12.04 – Návrh rozpočtu na roky 2022, 2023 a 2024 – ZŠ s MŠ ÁF s VJM – Feszty 
Árpád Alapiskola és Óvoda Hurbanovo 

Základná škola s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím jazykom 
maďarským, je plneorganizovaná základná škola s právnou subjektivitou.  

Zriaďovateľom školy je mesto Hurbanovo. Súčasťou školy ako právneho subjektu je 
základná škola, materská škola, školský klub detí a školská jedáleň. Základná škola je 
rozmiestnená v troch budovách. Školu navštevuje 261 žiakov umiestnených v 16 triedach. 
V nasledujúcich rokoch predpokladáme stabilizáciu, prípadne mierny nárast počtu žiakov 
školy. ZŠ zamestnáva 33 zamestnancov: riaditeľ, zástupca riaditeľa, 22 pedagógov - z toho 
2 pedagógovia pracujú na znížený úväzok, 4 pedagogických asistentov a 5 THP 
pracovníkov (ekonómka, administratívna pracovníčka, 2 upratovačky a 1 údržbár). 
Činnosť školy je zabezpečená z nasledovných zdrojov: zo štátneho rozpočtu, formou:  
normatívu na 1 žiaka – financie určené na mzdy a prevádzku ZŠ,  vzdelávacích poukazov 
na krúžkovú činnosť,  dopravnej dotácie - na preplatenie cestovného pre dochádzajúcich 
žiakov,  sociálnej dotácie na školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi,  ďalších 
účelových štátnych dotácií, z vlastných príjmov - z prenájmu školských športových 
objektov,  z príjmov za zber papiera a pod. Z prostriedkov štátu a z vlastných zdrojov 
školy sa zabezpečujú aj základné učebné pomôcky pre deti.  
Počas školského roka sa podľa možností plánuje nákup didaktických pomôcok. Zvýšená 
pozornosť sa venuje aj údržbe a obnove vnútorných a vonkajších priestorov školských 
budov a areálu. Škola je zapojená do Národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii 
detí a žiakov“. Cieľom projektu je podporovať inkluzívne vzdelávanie na školách. Vďaka 
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projektu sú vytvorené nové dve pracovné miesta pre pedagogických asistentov.  
Materská škola sa nachádza v areáli základnej školy na ulici Športovej, sú tu samostatné 
priestory (2 triedy) na I. poschodí. Od 1. septembra 2021 je podľa školského zákona 
predprimárne vzdelávanie povinné pre každé dieťa, preto bola vytvorená ďalšia trieda na 
elokovanom pracovisku, na Komárňanskej ulici pre deti z marginalizovaných rómskych 
komunít. Do materskej školy k 15. septembru bolo nahlásených 52 detí. V materskej škole 
pôsobí 5 učiteliek (z toho 1 riaditeľka MŠ) , 1 upratovačka, školník a 1 zamestnankyňa na 
50% úväzok, ktorá upratuje a vydáva stravu na elokovanom pracovisku.  
Finančné prostriedky mesta pre MŠ sú určené na mzdy zamestnancov MŠ a na prevádzku. 
Dotácie zo štátneho rozpočtu sú účelovo určené na financovanie aktivít súvisiacich s 
výchovou a vzdelávaním detí, ktoré majú v danej MŠ jeden rok pred plnením povinnej 
školskej dochádzky.  
Vlastné príjmy budú použité na kúpu každodenných učebných pomôcok (ceruzky, 
výkresy, farby, pracovné zošity, športové pomôcky) a na obnovu exteriéru MŠ.  
Školský klub detí je súčasťou základnej školy, je umiestnený na poschodí základnej školy 
v 2 triedach. V ŠKD pôsobia 2 vychovávateľky na plný úväzok. ŠKD navštevuje 
momentálne 44 žiakov. Činnosť je zabezpečená z príspevku mesta a z vlastných príjmov. 
Finančné prostriedky mesta sú určené na mzdy zamestnancov a na prevádzku. Vlastné 
príjmy predstavuje školné, ktoré platia rodičia vo výške 7 €/mes./žiak.  
Z týchto príjmov sú zabezpečené učebné pomôcky, všeobecné materiály, menšie údržby v 
triedach ŠKD a potrebné interiérové vybavenie. Zamestnancom i žiakom školy poskytuje 
stravovacie služby školská jedáleň. Školská jedáleň má 5 zamestnancov – z toho 4 
kuchárky a vedúca ŠJ. Školskú jedáleň momentálne navštevuje 130 stravníkov: žiaci s MŠ 
+ ZŠ (cca 100) a 30 zamestnancov.  
Financovanie činnosti školskej jedálne je zabezpečené z nasledovných zdrojov: - dotácia z 
rozpočtu mesta, štátna dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa - 
dotácia je určená na nákup potravín,  vlastné príjmy školského zariadenia: - príspevok 
zamestnávateľa na stravu, príjmy od zákonných zástupcov žiakov na čiastočnú úhradu 
režijných výdavkov,  príspevok od zamestnancov na stravovanie,  príjmy od zákonných 
zástupcov detí a žiakov na nákup potravín (čiastočná úhrada výdavkov stanovená podľa 
vekových kategórií stravníkov – deti v MŠ a žiaci školy).  
Vlastné príjmy sa použijú na úhradu výdavkov súvisiacich s činnosťou školskej jedálne. 
Návrh rozpočtu na rok 2022 vychádza z rozpočtu školy na rok 2021 s prihliadnutím na 
očakávanú skutočnosť vlastných príjmov v roku 2022. Rozpočet zohľadňuje najnutnejšie 
výdavky potrebné na zabezpečenie plynulého chodu školy a školských zariadení. Návrh 
rozpočtu na prenesenú kompetenciu (činnosť samotnej školy) a originálne kompetencie 
(materská škola, školský klub detí a školské stravovanie) na rok 2022 a prognózy na roky 
2023 a 2024 sú uvedené v prílohe. 
 
Uznesenie  č. 544/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
rozpočet na rok 2022 Základnej školy s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím 
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jazykom maďarským – Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda, Ul. športová č. 7, Hurbanovo 
podľa predloženého návrhu  
berie na vedomie  
rozpočet na roky 2023 a 2024 Základnej školy s materskou školou Árpáda Fesztyho s 
vyučovacím jazykom maďarským – Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda, Ul. športová č. 7, 
Hurbanovo podľa predloženého návrhu.  
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                                za                                          8                                                                                                                                     
                                                                                                                                   proti                             0 
                                                                                                                                   zdržal sa hlasovania         0 
 
12.05 – Návrh rozpočtu na roky 2022, 2023 a 2024 – Materská škola, Nový diel 
Hurbanovo 

Materská škola Hurbanovo, Nový diel 50, Hurbanovo je od 1.1.2014 rozpočtová 
organizácia s právnou subjektivitou. Sídlo organizácie je na ulici Nový diel 50, Hurbanovo 
a organizácia má elokované pracovisko na ul. Á. Fesztyho 14.  
Organizačnou zložkou MŠ Hurbanovo je Školská jedáleň pri MŠ Hurbanovo. MŠ 
Hurbanovo zamestnáva 30 zamestnancov ( riaditeľka, 15 pedagógov, 1 asistent pedagóga, 
13 THP pracovníkov – z toho kuchárky ŠJ 4 + vedúca ŠJ, 2 upratovačky, 2 školníčky, 3 
údržbári ( jeden na 25% úväzok a jeden na 50% úväzok) a ekonóm, 1 MD ).  
Momentálne je prijatých 133 detí, pričom podľa veku je plne naplnená kapacita MŠ. 
Výhľad na roky 2023 až 2024 je podľa odsledovanej natality približne na tej istej úrovni 
ako v roku 2021. Na pracovisku MŠ Nový diel fungujú 3 triedy detí a na elokovanom 
pracovisku Á. Fesztyho sú 4 triedy. Rozpočtované príjmy od mesta Hurbanovo sa 
používajú na mzdové a odvodové prostriedky za zamestnancov a na základné režijné 
náklady (energie, prevádzkové náklady a pod.). Rozpočet materskej školy sa snažíme 
zvyšovať aj vlastnými príjmami (príspevky od rodičov, stravné od cudzích stravníkov, 
uchádzaním sa o rôzne projekty a granty, zamestnávaním znevýhodnených uchádzačov o 
zamestnanie).  
Vlastné príjmy využíva materská škola na obnovu a zveľadenie vnútorných priestorov 
školy, ako i areálov. Zamestnanci MŠ i ŠJ sú dostatočne materiálne vybavení školskými a 
didaktickými pomôckami, ako aj pracovným náradím, pracovnou obuvou, či odevmi. Je 
zabezpečovaný pitný režim, denná strava zamestnancom, kde zamestnávateľ prispieva 55 
% ceny jedla a 0,10 € prispieva sociálny fond, ktorý je tvorený z prostriedkov našej 
organizácie. Chod MŠ Hurbanovo je ošetrený vyše tridsiatimi internými predpismi. MŠ 
zabezpečuje cez externých dodávateľov požiarnu ochranu, BOZP, zdravotné riziká, 
poistenie detí, zamestnancov i majetku, ročné kontroly detských ihrísk, revízie 
elektrických zariadení, plynových zariadení, komínov a kotlov. 
 
Uznesenie  č. 545/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
rozpočet Materskej školy Hurbanovo so sídlom Nový diel 50, Hurbanovo na rok 2022 
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podľa predloženého návrhu 
berie na vedomie  
rozpočty Materskej školy Hurbanovo so sídlom Nový diel 50, Hurbanovo na obdobie 
rokov 2023 a 2024 podľa predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                                za                                          8                                                                                                                                     
                                                                                                                                   proti                             0 
                                                                                                                                   zdržal sa hlasovania         0 
 
12.06 – Návrh rozpočtu na roky 2022, 2023 a 2024 – Základná umelecká škola – 
Művészeti Alapiskola Hurbanovo 

ZUŠ-MAI Hurbanovo je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou. Sídlo 
organizácie je na ulici Komárňanská 116, Hurbanovo a organizácia má 5 elokovaných 
pracovísk ( Pribeta, Svätý Peter, Nesvady, Chotín a Imeľ).  
ZUŠ-MAI Hurbanovo zamestnáva 29 zamestnancov ( riaditeľ, 13 pedagógov s rôznymi a 
8 pedagogických zamestnancov s plným úväzkom, 3 pedagogický zamestnanci na dohodu, 
3 THP pracovníci - 1 upratovačka 50 % úväzok, 1 údržbár 40% úväzok a ekonóm 60 % 
úväzok, 1 MD ). V školskom roku 2021/2022 je stav prijatých detí v ZUŠ Hurbanovo 438 
a 29 dospelý.  
Na pracoviskách ZUŠ-MAI fungujú 3 odbory – výtvarný, hudobný a tanečný s 
nasledovným počtom žiakov a dospelých: Hurbanovo spolu 234, Pribeta spolu 96, Sv. 
Peter spolu 11, Imeľ spolu 32, Chotín spolu 65 a Nesvady spolu 29. Na škole sa vyučuje 
kolektívne v skupinách 6 -12 žiakov na výtvarnom a tanečnom odbore a individuálnou 
formou na hudobnom odbore. Organizujeme aj štúdium pre dospelých. Cieľom ZUŠ je 
umelecké vzdelávanie a výchova umením, príprava žiakov na všetky typy vyšších 
umeleckých škôl a tiež príprava žiakov a dospelých na záujmovo umeleckú činnosť, 
rozvíjanie tvorivosti. Rozpočtované príjmy od mesta Hurbanovo sa používajú na mzdové a 
odvodové prostriedky za zamestnancov a na základné režijné náklady (energie, 
prevádzkové náklady a pod.). Rozpočet ZUŠ-MAI Hurbanovo sa snažíme zvyšovať aj 
vlastnými príjmami ( príspevky od rodičov, uchádzaním sa o rôzne projekty a granty, 
platené vystúpenia pre iné organizácie, prenájom elektrickej pece a podobne). Vlastné 
príjmy využíva ZUŠ-MAI Hurbanovo na obnovu a zveľadenie vnútorných priestorov 
školy, ako i areálu, nákupu hudobných nástrojov, výtvarných potrieb a podobne. Chod 
ZUŠ-MAI Hurbanovo je ošetrený vyše dvadsiatimi internými predpismi. ZUŠ-MAI 
Hurbanovo zabezpečuje cez externých dodávateľov požiarnu ochranu, BOZP, zdravotné 
riziká, poistenie detí, zamestnancov i majetku, ročné ladenie klavírov, revízie elektrických 
zariadení, plynových zariadení, komínov a kotlov. 
 
Uznesenie  č. 546/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
rozpočet Základnej umeleckej školy – Művészeti Alapiskola Hurbanovo so sídlom 
Komárňanská 116, Hurbanovo na rok 2022 podľa predloženého návrhu   
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berie na vedomie  
rozpočty Základnej umeleckej školy – Művészeti Alapiskola Hurbanovo so sídlom 
Komárňanská 116, Hurbanovo na obdobie rokov 2023 a 2024 podľa predloženého 
návrhu.  
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                                za                                          8                                                                                                                                     
                                                                                                                                   proti                             0 
                                                                                                                                   zdržal sa hlasovania         0 
 
K bodu 13 
Návrh rozdelenia dotácií z rozpočtu mesta Hurbanovo pre športové, kultúrne, 
záujmové združenia, spolky a cirkvi na rok 2022 
Materiál predkladala Ing. Kardhordó, vedúca ekonomického oddelenia MsÚ. Písomná 
správa tvorí prílohu zápisnice. 

Podľa platného VZN upravujúceho podmienky a postup poskytovania dotácií z 
rozpočtu Mesta Hurbanovo mali možnosť právnické osoby, ktorých zriaďovateľom a 
zakladateľom nie je mesto, ako aj fyzické osoby – podnikatelia, požiadať o dotáciu z 
rozpočtu Mesta Hurbanovo na rok 2022 v termíne do 31.10.2021. Metodické usmernenie k 
podávaniu žiadostí o dotáciu na rok 2022 bolo zverejnené na webovej stránke mesta s 
kontaktnými údajmi zodpovedných zamestnancov na MsÚ, pre prípad potreby ďalších 
informácií. V určenom termíne a forme, bolo Mestu Hurbanovo doručených 22 žiadostí o 
dotáciu na rok 2022, v piatich oblastiach činnosti: šport, kultúra, životné prostredie, cirkev 
a iná oblasť, v sumárnej hodnote 119 086 EUR, vrátane dotácií na prevádzkové náklady, o 
ktoré požiadalo 7 subjektov v celkovej hodnote 38 620 EUR. Doporučený účel použitia a 
výšku dotácie pre jednotlivých žiadateľov predkladá vo svojom návrhu na schválenie 
mestskému zastupiteľstvu Komisia športu a spolupráce s mládežou, Komisia kultúry a 
historických pamiatok a Komisia životného prostredia, ochrany prírody, prírodných 
hodnôt a zdrojov. Návrh komisií na poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Hurbanovo v 
roku 2022 predstavuje celkovú hodnotu 75 200 EUR, z čoho dotácie na prevádzkové 
náklady činia spolu 30 230 EUR. 
 
Uznesenie  č. 547/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta Hurbanovo pre športové, 
spoločenské organizácie mesta a cirkvi na rok 2022 podľa návrhu Komisie športu 
a spolupráce s mládežou pri MZ v Hurbanove,  Komisie kultúry a historických pamiatok 
pri MZ v Hurbanove a Komisie životného prostredia, ochrany prírody, prírodných hodnôt 
a zdrojov pri MZ v Hurbanove.  
Prerozdelenie dotácií pre športové, spoločenské organizácie mesta a cirkvi na rok 2022 sa 
schvaľuje nasledovne:  
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Názov organizácie     Dotácia celkom EUR  
MŠK Hurbanovo       51 000,00  
Vzpieračský oddiel Strojár Hurbanovo        200,00  
Klub vzpierania a silového trojboja      1 300,00  
Klub športového karate Hurbanovo      1 450,00  
OZ priatelia koní a westernu Hurbanovo – Bohatá    2 000,00 
Lukostrelecké združenie Zlatý jeleň Hurbanovo                 2 250,00  
Športový klub Fit-Kid ping pong klub Hurbanovo                800,00  
HK Bažanti             500,00  
OZ Darts Club Hurbanovo – Bohatá         500,00  
Dobrovoľný hasičský zbor Hurbanovo                                4 000,00  
Spolu oblasť športu                                                          64 000,00  
 
ZO Csemadok Hurbanovo       2 300,00  
OZ vinohradníkov a vinárov v Hurbanove        400,00  
OZ ARTCENTRUM           650,00  
OZ DÚHÁČIK         1 180,00  
Spolu oblasť kultúry                                                         4 530,00  
 
Slovenský rybársky zväz - MO Hurbanovo     1 400,00  
Poľovnícke združenie Zelený Háj      1 300,00  
Poľovnícke združenie Bohatá          300,00  
Spolu oblasť životného prostredia      3 000,00  
Slovenský červený kríž        1 000,00                              
Spolu iná oblasť / činnosť                                                 1 000,00  
 
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Hurbanovo     1 900,00  
Reformovaná kresťanská cirkev - farský úrad Hurbanovo    770,00  
Spolu cirkvi                  2 670,00  
 
Celkom dotácie z rozpočtu mesta  na rok 2022             75 200,00              
        Konkrétny účel použitia priznanej dotácie a jeho finančné krytie sa stanoví v súlade s 
návrhom Komisie športu a spolupráce s mládežou pri MZ v Hurbanove, Komisie kultúry a 
historických pamiatok pri MZ v Hurbanove a Komisie životného prostredia, ochrany 
prírody, prírodných hodnôt a zdrojov pri MZ v Hurbanove. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                                za                                          8                                                                                                                                     
                                                                                                                                   proti                             0 
                                                                                                                                   zdržal sa hlasovania         0 
 
 
 



 
Zápisnica z 34. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 

konaného dňa 14. 12. 2021 
- 27 - 

 
K bodu 14 
Návrh na vyradenie majetku mesta Hurbanovo v roku 2021 
Materiál predkladala Ing. Kardhordó, vedúca ekonomického oddelenia MsÚ. Písomná 
správa tvorí prílohu zápisnice. 

Predložený návrh je spracovaný na základe návrhov jednotlivých dielčich 
inventarizačných komisií a ich obsah je k nahliadnutiu na mestskom úrade (majetok je 
uvádzaný v nadobúdacej hodnote). Uvedený majetok bude vyradený po odsúhlasení 
mestským zastupiteľstvom k 31.12.2021.  

 
Uznesenie  č. 548/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
1.) s vyradením majetku podľa predloženého návrhu  
2.) s odpredajom použiteľného majetku  za  cenu minimálne 10 % z nadobúdacej hodnoty   
     majetku resp. za cenu určenú znaleckým posudkom  
3.) s likvidáciou neupotrebiteľného a nepredajného majetku  
4.) s odpísaním pohľadávok v súlade s predloženým návrhom. 

 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                                za                                          8                                                                                                                                     
                                                                                                                                   proti                             0 
                                                                                                                                   zdržal sa hlasovania         0 
 
K bodu 15 
Súhlas s financovaním nedokončených prác na nadstavbe ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho  
s VJM v Hurbanove a podpísaním zmenky 
Materiál predkladala Mgr. Magdaléna Zahoranová, vedúca odd. regionálneho rozvoja 
MsÚ.  Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 

Mestské zastupiteľstvo bolo na 30. zasadnutí MZ informované o dopĺňaní 
dokumentácie k žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Projektu Óvoda 
bővítése Ógyallán – Rozšírenie MŠ v Hurbanove II. Etapa, v rámci výzvy pre územia s 
maďarskou menšinou na Slovensku – Rozvoj materských škôl, ktorú vyhlásila maďarská 
vláda. Dokumentácia bola doplnená pracovníkmi mestského úradu a odoslaná na 
spracovanie. Následne mestské zastupiteľstvo v prípade, že mesto získa finančné 
prostriedky z projektu odsúhlasilo realizáciu dokončenia nadstavby, súhlas s verejným 
obstarávaním a prijatie finančných prostriedkov v rámci daného projektu. V nadväznosti 
na dokončenie nadstavby po získaní finančných prostriedkov z projektu je nevyhnutné 
vykonať ešte stavebné úpravy / práce na nadstavbe v nasledovnom rozsahu:  
1. Búranie železo – betónového stropu  
2. Odstránenie strešného plášťa  
3. Odvoz sute a skladovanie sute  
4. Vyhotovenie schodiska  
5. Tepelná izolácia strechy  
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Tieto stavebné úpravy / práce je nevyhnutné vykonať z dôvodu možného pokračovania v 
II. etape a možnosti využiť financovanie II. etapy od poskytovateľa Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. /správca fondu/, kde počas prípravných prác na podkladoch pre správcu 
fondu a pre vyhlásenie verejného obstarávania bolo zistené, že počas I. etapy stavebných 
prác neboli vykonané práce, ktoré je nevyhnutné vykonať, aby sa dalo pokračovať v II. 
etape. Tento rozsah prác nie je možné financovať z dotácie správcu fondu, nakoľko už boli 
počas realizácie vyfakturované a správcom fondu aj preplatené. Mesto Hurbanovo si bude 
od dodávateľa prác I. etapy žiadať náhradu vzniknutej škody, avšak postup pri vymáhaní 
bude stanovený po obdržaní právneho stanoviska z právnickej kancelárie. Na základe 
určenia predpokladanej hodnoty potrebných stavebných úprav / prác z projektovej 
dokumentácie, žiadame mestské zastupiteľstvo o súhlas s financovaním na ich realizáciu z 
vlastných zdrojov v hodnote 30 000 eur. Podľa predbežných informácií mesto získa 
dotáciu od poskytovateľa Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. /správca fondu/ avšak 
podmienkou k tomu, aby mohli byť finančné prostriedky poukázané mestu je potrebné 
schválenie ručenia zmenkou vystavenou v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 
191/1950 Zb., zákon zmenkový a šekový v platnom znení v prospech poskytovateľa 
dotácie spoločnosti Bethlen Gábor Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, so 
sídlom Gellérthegy utca 30-32., 1016 Budapešť, Maďarsko, číslo zápisu v maďarskom 
obchodnom registri pod číslom: 01-10-047008, daňové identifikačné číslo: 23300576-2-41 
na adrese Gellérthegy utca 30-32., 1016 Budapešť, Maďarsko, na sumu schválenej dotácie 
216 601 € bez protestu. 
 
Bc. Tomaščin informoval o nedokončených stavebných prácach a nedodaných materiálov 
na nadstavbe ZŠ s MŠ – I. etapa zo strany zhotoviteľa. Poslanci MZ sa rozhodli 
o vyčlenení financie z rozpočtu mesta na vykonanie nedokončených stavebných prác vo 
výške 30 000 €. Pán poslanec žiadal vykonať ďalšie kroky zo strany mesta. 
Mgr. Závodský, primátor mesta zdôraznil, že k pôsobeniu škody došlo za minulé volebné 
obdobie. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o verejné financie, mesto bude konať v tejto veci. 
Pán primátor sa obrátil na advokátku o právne stanovisko, vzhľadom na skutočnosť, že 
dielo pri prevzatí nebolo v takom stave, ako to bolo dokumentované.  
Pani advokátka doporučuje dve možnosti: 
1. žaloba – mesto by nemalo šancu na úspech. 
2. trestné oznámenie pre majetkové poškodenie mesta. 
Po odsúhlasení financovania II. etapy stavebných prác v rámci trestného konania Mesto 
odovzdaná podanie orgánom činným v trestnom konaní. 
Do diskusie sa zapojil poslanec Melich, Schvarcz a Ing. Cserge. 
 
Uznesenie  č. 549/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
financovanie  stavebných úprav/ prác na nadstavbe ZŠ s  MŠ Árpáda Fesztyho 
v Hurbanove, ktoré je nevyhnutné vykonať pred  pokračovaním II. etapy stavby v prípade 
získania finančných prostriedkov z projektu Óvoda bővítése Ógyallán – Rozšírenie MŠ 
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v Hurbanove II. etapa, vo výške 30 000 eur  z vlastných zdrojov mesta Hurbanovo. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                                za                                          8                                                                                                                                     
                                                                                                                                   proti                             0 
                                                                                                                                   zdržal sa hlasovania         0 
 
Uznesenie  č. 550/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s podpisom vlastnej zmenky (vystavenej v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 
191/1950 Zb., zákon zmenkový a šekový v platnom znení) - BGA/5648/2021 spoločnosti 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, so sídlom Gellérthegy 
utca 30-32., 1016 Budapešť, Maďarsko, číslo zápisu v maďarskom obchodnom registri 
pod číslom: 01-10-047008, daňové identifikačné číslo: 23300576-2-41 na adrese 
Gellérthegy utca 30-32., 1016 Budapešť, Maďarsko na sumu vo výške 216 601 eur bez 
protestu 
poveruje  
primátora mesta Mgr. Petra Závodského na podpis vlastnej zmenky -  BGA/5648/2021 so 
spoločnosťou Bethlen Gábor Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, so sídlom 
Gellérthegy utca 30-32., 1016 Budapešť, Maďarsko, číslo zápisu v maďarskom 
obchodnom registri pod číslom: 01-10-047008, daňové identifikačné číslo: 23300576-2-41 
na adrese Gellérthegy utca 30-32., 1016 Budapešť, Maďarsko na sumu vo výške 216 601 
eur bez protestu. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                                za                                          8                                                                                                                                     
                                                                                                                                   proti                             0 
                                                                                                                                   zdržal sa hlasovania         0 
 
K bodu 16 
Schválenie podania žiadosti o dotáciu a spolufinancovania projektu v rámci výzvy –  
Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotácia na podporu vykonávania  
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre ZPS Smaragd   
Hurbanovo 
Materiál predkladala Mgr. Magdaléna Zahoranová, vedúca odd. regionálneho rozvoja 
MsÚ.  Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 

Mesto Hurbanovo plánuje podať žiadosť o dotáciu na nákup materiálno-technického 
vybavenia do zariadenia pre Seniorov Smaragd. Predpokladaná výška žiadanej dotácie, 
maximálne do výšky 15 000 eur (výška bude upresnená po vykonaní prieskumov trhu a 
následne bude vyčíslená aj presná suma na spolufinancovanie projektu ). Maximálna miera 
podpory formou dotácie: 90 % z oprávnených nákladov projektu. 
 
Uznesenie  č. 551/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
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schvaľuje  
1. Predloženie žiadosti o dotáciu v rámci výzvy: Dotácia na podporu rozvoja sociálnych 
služieb a dotácia na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a 
sociálnej kurately pre ZPS Smaragd na nákup materiálno - technického vybavenia  
2. zabezpečenie realizácie projektu v rámci výzvy: Dotácia na podporu rozvoja sociálnych 
služieb a dotácia na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a 
sociálnej kurately pre ZPS Smaragd na nákup materiálno - technického vybavenia  
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 
v rámci výzvy: Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotácia na podporu 
vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre ZPS Smaragd 
na nákup materiálno - technického vybavenia z vlastných prostriedkov mesta vo výške 
maximálne 10 % z predpokladanej maximálnej výšky dotácie 15 000 eur. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                                za                                          8                                                                                                                                     
                                                                                                                                   proti                             0 
                                                                                                                                   zdržal sa hlasovania         0 
 
K bodu 17 
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2022 
Materiál predkladal Ing. Cserge, hlavný kontrolór mesta.  Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 predkladal Mestskému 
zastupiteľstvu v Hurbanove podľa ustanovení § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  
A. Tematické kontroly: A.1. Kontrola plnenia povinnosti povinnej osoby MsVaK – 
Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s. r. o. pri zverejňovaní informácií podľa §5, §5a 
ako aj §5b zákona č. 211/2000 Z. z. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v roku 2021.  
A.2. Kontrola procesu verejného obstarávania zákazky s názvom: „Stavebné úpravy – 
obnova povrchu MK ulica Slobody, nám. Dr. Thege - Konkoly a Á. Fesztyho“.  
B. Ostatné kontroly: B.1. Kontroly vykonané na základe uznesení MZ v Hurbanove.  
B.2. Kontroly vykonané na základe žiadosti primátora mesta, ak vec neznesie odklad.  
B.3. Kontroly vykonané na mieste z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa 
hlavný kontrolór dozvedel pri výkone pri výkone kontrolnej činnosti.  
C. Ostatné úlohy: C.1. Vypracovanie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu 
záverečného účtu mesta za rok 2021.  
C.2. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti HK za rok 2021.  
C.3. Poskytovanie metodickej pomoci na MÚ, organizáciám zriadených mestom, 
komisiám zriadeným pri MZ Hurbanovo, ak o to požiadajú.  
C.4. Zvyšovanie odbornosti v oblasti kontroly účasťou na odborných seminárov, školení, 
zasadnutí organizovaných Združením hlavných kontrolórov SR. Postup kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra mesta sa riadi §§ 20 až 27 zákona NR SR č. 357/2015 Z. z. o 
finančnej kontrole a audite. 
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O 18.50 hod. PaedDr., Mgr. Hajníková opustila rokovaciu miestnosť. 
 
Uznesenie  č. 552/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo na I. polrok 2022. 
 
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo:                                                za                                          7                                                                                                                                     
                                                                                                                                   proti                             0 
                                                                                                                                   zdržal sa hlasovania         0 
 
K bodu 18 – R ô z n e 
18.1   Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2022 
Materiál predkladal Mgr. Závodský, primátor mesta.  Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 

V zmysle rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Hurbanove bol 
predkladaný Plán zasadnutí MsZ na rok 2022.  
1. zasadnutie MZ - dňa 3.2.2022  
2. zasadnutie MZ - dňa 17.3.2022  
3. zasadnutie MZ - dňa 28.4.2022  
4. zasadnutie MZ - dňa 26.5.2022  
5. zasadnutie MZ - dňa 28.6.2021 (utorok)  
6. zasadnutie MZ - dňa 13.9.2022 (utorok)  
7. zasadnutie MZ - dňa 20.10.2022  
Slávnostná akadémia 24.6.2022  
V prípade potreby je možné zvolať neplánované zasadnutie na návrh primátora mesta Mgr. 
Petra Závodského alebo poslancov mestského zastupiteľstva. Termíny plánovaných 
zasadnutí sú len orientačné, v prípade nepredvídaných udalostí je možné termín zasadnutia 
posunúť podľa potreby. 
Uznesenie  č. 553/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove na rok 2022 podľa predloženého 
návrhu. 
 
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo:                                                za                                          7                                                                                                                                     
                                                                                                                                   proti                             0 
                                                                                                                                   zdržal sa hlasovania         0 
 
18.2  Žiadosť o odkúpenie pozemku – Milan Botoš a manž. 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ.  Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
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Dňa 26.11.2021 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť od manželov Milana 

Botoša a Agáty Botošovej, obaja bytom Podzáhradná 1260/128, 947 01 Hurbanovo 
ohľadom odpredaja pozemku vo vlastníctve Mesta Hurbanovo. Jedná sa o neprístupný 
pozemok v k. ú. Hurbanovo, parcely registra „C“ č. 3107 – záhrada o výmere 663 m2 . 
Uvedený pozemok je evidovaný na LV č. 2376 a je vo vlastníctve Mesta Hurbanovo. 
Žiadaný pozemok je priľahlý a priamo susedí zo zadnej strany k pozemkom, ktoré sú vo 
vlastníctve žiadateľov, kde sa nachádza aj rodinný dom so súpisným číslom 1260, v 
ktorom žiadatelia bývajú. Tento pozemok je neprístupný a pre Mesto Hurbanovo 
nevyužiteľný. Žiadatelia požiadali o odkúpenie predmetného pozemku do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov. Dňa 30.11.2021 bola zamestnancami mestského úradu osobne 
oslovená pani Alžbeta Pšenáková, ktorej pozemok z druhej strany taktiež priamo susedí s 
pozemkom, parcely č. 3107, či nemá záujem o odkúpenie mestského pozemku resp. jeho 
časti, pričom sa vyjadrila, že súhlasí aby pozemok v celosti kúpili žiadatelia. Pani 
Pšenáková dňa 01.12.2021 písomne vyhlásila, že nemá záujem o odkúpenie žiadaného 
pozemku (príloha k materiálu). Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení v § 
9a, ods. 8, písm. e) pripúšťa majetok mesta predať bez verejnej súťaže alebo dobrovoľnej 
dražby v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých mestské zastupiteľstvo 
rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. Nakoľko 
žiadaný pozemok priamo susedí zo zadnej strany s pozemkami, ktoré sú vo vlastníctve 
žiadateľov, kde sa nachádza aj rodinný dom so súpisným číslom 1260, v ktorom žiadatelia 
bývajú, pozemok je neprístupný, a tento pozemok nie je pre Mesto Hurbanovo využiteľný 
na iné účely, nie je predpoklad, že by sa predal formou verejnej súťaže alebo dobrovoľnej 
dražby. 
 
Uznesenie  č. 554/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
konštatuje,  
že odpredaj pozemku v k. ú. Hurbanovo, parcely registra „C“ č. 3107 – záhrada o výmere  
663 m2 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.  
odôvodňuje prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne:  
Žiadaný pozemok je priľahlý a priamo susedí zo zadnej strany k pozemkom, ktoré sú vo 
vlastníctve žiadateľov, kde sa nachádza aj rodinný dom so súpisným číslom 1260, v 
ktorom žiadatelia bývajú. Keďže tento pozemok je neprístupný a pre Mesto Hurbanovo 
nevyužiteľný, žiadatelia sa rozhodli, že by si predmetný pozemok radi odkúpili do 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Pozemok z hľadiska jeho dispozície nie je 
vhodný na samostatné využívanie.  
schvaľuje  
zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo odpredať nehnuteľnosť v k. ú. Hurbanovo, parcelu 
registra „C“ č. 3107 – záhrada o výmere 663 m2 vedeného na LV č. 2376 do 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov Milana Botoša a Agáty Botošovej, obaja 
bytom Podzáhradná 1260/128, 947 01 Hurbanovo za kúpnu cenu stanovenú v zmysle 
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Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo, prílohy č. 3, vo výške 
5,00 €/m2, t. j. kúpna cena celkom: 3 315,00 €. 
 
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo:                                                za                                          7                                                                                                                                     
                                                                                                                                   proti                             0 
                                                                                                                                   zdržal sa hlasovania         0 
 
18.3  Žiadosť o odkúpenie pozemku – Radko Loučka 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ.  Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 

Dňa 15.11.2021 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť od pána Radka Loučku, 
bytom Holanovo 1993/15, 947 01 Hurbanovo ohľadom odkúpenia časti pozemku v k. ú. 
Hurbanovo, mestská časť Holanovo. Jedná sa o odkúpenie časti z pozemku v k. ú. 
Hurbanovo, mestská časť Holanovo, a to časť z parcely registra „C“ č. 3961 – orná pôda o 
výmere cca 600 m2 (rozmery 10 x 60 m podľa priloženého náčrtu), zapísaného na LV č. 
2376. Táto parcela je vo vlastníctve Mesta Hurbanovo. Parcela je v dlhodobom prenájme 
do konca roka 2029. Dôvodová správa: Žiadateľ je vlastníkom pozemku, parcely registra 
„C“ č. 3962/3 – orná pôda o výmere 1.896 m2 , v k. ú. Hurbanovo, mestská časť 
Holanovo, zapísaného na LV č. 5178. Žiadateľ odôvodňuje svoju žiadosť o odkúpenie 
časti pozemku tým, že by si chcel odkúpiť časť z pozemku, parcely č. 3961 za účelom 
vybudovania prístupovej cesty na jeho vlastný pozemok. Mestský úrad Hurbanovo oslovil 
súčasného nájomcu parcely registra „C“ č. 3961, ktorý sa vyjadril, že nemá výhrady proti 
predaju časti pozemku, nakoľko pás pozemku určený na predaj sa nachádza na okraji 
pozemku a v obrábaní ho to nebude obmedzovať. Pozemok je len pooraný, preto časť 
určenú na predaj môže uvoľniť kedykoľvek. K veci dodávame, že nájomcovi by sa 
predajom znížila výmera prenajatej plochy, ktorú mesto bude kompenzovať v dodatku 
nájomnej zmluvy. V prípade odsúhlasenia odpredaja žiadanej časti mestského pozemku v 
k. ú. Hurbanovo, mestská časť Holanovo, z parcely registra „C“ č. 3961 o výmere cca 600 
m2, žiadateľ dá vypracovať geometrický plán na oddelenie časti pozemku na vlastné 
náklady. 
 
Uznesenie  č. 555/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s odpredajom časti pozemku v k. ú. Hurbanovo, z parcely registra „C“ č. 3961 – orná pôda 
o výmere cca 600 m2 do výlučného vlastníctva žiadateľa pána Radka Loučku, bytom 
Holanovo 1993/15, 947 01 Hurbanovo.  
V prípade súhlasu s odpredaním uvedenej časti pozemku, žiadateľ dá vyhotoviť 
geometrický plán na oddelenie parcely. Kúpna cena žiadanej časti pozemku sa určí podľa 
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo vo výške 9,00 €/m2. 
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Z prítomných 7 poslancov hlasovalo: 
Melich, Schvarcz, Ševčík, Bc.Tomaščin, Mgr.Tužinčin, Žigová                                za                                          6                                                                                                                                     
                                                                                                                                   proti                             0 
RNDr. Hamranová                                                                                                     zdržal sa hlasovania         1 
 
18.4  Poslanecký návrh – návrh na schválenie vyplatenia odmeny 
Materiál predkladal Eduard Ševčík, poslanec MsZ.  Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 

V zmysle § 25 ods. 4 a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov predkladám návrh na schválenie vyplatenia jednorazovej odmeny 
primátorovi mesta Mgr. Petrovi Závodskému vo výške jedného funkčného platu, t.j. 2943 
€. Dôvodom môjho návrhu je ocenenie kvalitnej práce za obdobie uplynulých troch rokov, 
ktorá bola spojená s plnením neplánovaných úloh najmä v súvislosti s pandémiou COVID-
19, riešením neočakávaných situácií a hlavne získaním dotácií z mnohých úspešných 
projektov, ktoré sa realizovali alebo budú realizované v nasledujúcom období. Odmenu 
navrhujem aj z dôvodu, že ako volený funkcionár nemá nárok na rekreačný poukaz a 
počas predchádzajúcich troch rokov nemal priznané žiadne odmeny. Týmto žiadam 
mestské zastupiteľstvo o schválenie jednorazovej odmeny. 
 
Uznesenie  č. 556/2021-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s vyplatením jednorazovej odmeny Mgr. Petrovi Závodskému primátorovi mesta vo výške  
2 943 €. 
 
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo:                                                za                                          7                                                                                                                                     
                                                                                                                                   proti                             0 
                                                                                                                                   zdržal sa hlasovania         0 
 
K bodu 19 – D i s k u s i a 

V rámci diskusie sa poslanec Schvarcz informoval, či mesto plánuje novoročnú 
akciu a ohňostroj. 
Mgr. Závodský, primátor mesta uviedol, že mesto neplánuje ohňostroj. Čo sa týka 
vianočných trhov v dňoch 17. – 19. decembra 2021 vzhľadom na opatrenia RÚVZ SR 
mesto pristúpilo k zrušeniu a neplánuje žiadne novoročné oslavy. 
Poslanec Schvarcz poprial prítomným a obyvateľom mesta veselé vianočné sviatky 
a šťastný nový rok. 
Poslanec Melich tlmočil požiadavku občanov, prosil vyčleniť finančné prostriedky na 
vytvorenie väčšieho dreveného betlehema v meste. 
Mgr. Závodský, primátor mesta požiadavku preverí a bude informovať. 



 
Zápisnica z 34. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 

konaného dňa 14. 12. 2021 
- 35 - 

 
Ing. Cserge informoval o online semináre „Prenajímanie obecného majetku“. Poznatky 
seminára budú zapracované Ing. Dobim do Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta Hurbanovo. 
Poslankyňa Žigová poďakovala organizátorom akcie „Mikuláš“, z čoho deti mali 
obrovskú radosť. 
RNDr. Hamranová, zástupkyňa primátora informovala o výjazdovom očkovaní, ktoré 
bude 19.12.2021 v Kultúrnom dome Hurbanovo. Prosila záujemcov, aby sa telefonicky 
hlásili na mestskom úrade. Poďakovala zamestnancom mestského úradu a kultúrneho 
domu za pomoc pri očkovaní. 
Ďalej informovala o vydaní II. ročníka online magazínu o živote v Hurbanove v roku 2021 
ako aj o vydaní Hurbanovského malého sveta, ktorý bude informovať o projektoch. Na 
záver popriala všetkým k nadchádzajúcim sviatkom veľa spokojnosti a rodinnej pohody. 
Poslanec Ševčík poznamenal, že pri predbežnom jednaní k rozpočtu mesta na rok 2022 
odzneli tvrdé výmeny názorov zo strany poslancov a vedenia mesta. 
 
K bodu 20 - Záver  

Nakoľko  program  rokovania  mestského zastupiteľstva  bol prerokovaný, primátor 
mesta Mgr. Peter Závodský sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a za výbornú 
spoluprácu. K nadchádzajúcim vianočným sviatkom poprial príjemné prežitie v kruhu 
svojich rodín v plnom zdraví a ukončil 34. zasadnutie Mestského zastupiteľstva 
v Hurbanove.  

 
 

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

 
 
 
Overovatelia:   František Schvarcz   
 
                          Mgr. Ľuboš Tužinčin 
       
 
 
 
 


