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Z á p i s n i c a 

 
z  videokonferencie 35. rokovania Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,  

ktoré sa konalo dňa 03. 02. 2022  
 

Rokovanie  35.  zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v  Hurbanove otvoril      
Mgr. Peter Závodský, primátor  mesta za účasti 8 poslancov. 

 
 Ospravedlnení – Marián Botoš, Ctibor Melich a Jozef Doležaj 
 
 Ďalší prítomní: RNDr. Mária Hamranová, zástupkyňa primátora mesta 

Ing. Koloman Cserge, hlavný kontrolór mesta 
Ing. Róbert Dobi, vedúci správneho odd. MsÚ 
Mgr. Magdaléna Zahoranová,vedúca odd. regionálneho rozvoja MsÚ 
JUDr. Miroslav Rusňák, vedúci oddelenia ÚS a OH 

 
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. Prerokovanie protestu prokurátora k VZN č. 127 o mestskej polícii 
  5. Návrh VZN o zrušení VZN č. 106 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy  
      a prevádzku na žiaka školy alebo školského zariadenia mimo zriaďovateľskej   
      pôsobnosti mesta a jeho dodatku č. 8  
  6. Súhlas s realizáciou a financovaním realizácie stavby „Multifunkčná športová plocha   
      s prekrytím“ a súhlas s realizáciou a financovaním realizácie stavby „Rekonštrukcia  
      priľahlej budovy a areálu“ 
  7. Schválenie úveru na realizáciu stavby „Multifunkčná športová plocha s prekrytím“    
      a na realizáciu stavby „Rekonštrukcia priľahlej budovy a areálu“ 
  8. Návrh I. zmeny rozpočtu mesta Hurbanovo na rok 2022  
  9. Schválenie účasti mesta Hurbanovo v území Udržateľného mestského rozvoja „Nové   
      Zámky – Komárno“ 
10. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2021 
11. Správa o výsledku kontroly HK/1/2022 
12. Rôzne 
  12.1 Žiadosť o odkúpenie pozemku – Milan Botoš – II. kolo 
  12.2 Zrušenie uznesenia č. 556/2021 – MZ  
  12.3 Aktívne a podané projekty mesta Hurbanovo - informatívna správa  
  12.4 Žiadosť o odpredaj pozemku pod trafostanicou pri ľadovej ploche pre ZSE 
13. Diskusia 
14. Záver      
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Program rokovania videokonferencie z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva  
konaného dňa 03. 02. 2022 bol poslancami mestského zastupiteľstva jednohlasne 
schválený. 
 
Mgr. Peter Závodský, primátor mesta predložil návrh na zloženie  pracovných  komisií 
a určil zapisovateľku a overovateľov zápisnice nasledovne: 
 
Návrhová komisia:  
Bc. Štefan Tomaščin, Mgr. Štefan Pupák, RNDr. Mária Hamranová   
Do návrhovej komisie boli hlasovaním – „za“ – 7, „proti“ – 0, „zdržal sa“ – 1 (Mgr. 
Pupák),  zvolení navrhnutí členovia. 
 
Mandátová komisia:  
Eduard Ševčík, František Schvarcz, Mgr. Ľuboš Tužinčin 
Do mandátovej komisie boli hlasovaním – „za“ – 7, „proti“ – 0, „zdržal sa“ – 1 (Schvarcz)  
zvolení navrhnutí členovia. 
 
Zapisovateľka:                                     Silvia Fejesová 
 
Overovatelia:       Anna Žigová 
                                                                         PaedDr., Mgr. Angelika Hajníková                                                                                                         
 
K bodu 2 – I n t e r p e l á c i a 
     V rámci interpelácie Mgr. Pupák opätovne sa dotazoval na zverejnenie daňového a 
majetkového priznania verejných funkcionárov, ktoré ukladá zákon. 
- Tlmočil podnet občanov mesta, nakoľko pri prechádzkach v bohatskom parku viackrát 
pozorovali voľne sa pohybujúceho psa  väčšieho plemena bez náhubka. V zmysle 
schváleného VZN mesta o podmienkach držaní psov je to zakázané. Prosil príslušníkov 
mestskej polície o častejšie dohliadnutie využívania parku. 
- Ďalej sa pán poslanec informoval o pozemkovom audite. 
- Prosil Ing. Dobiho, vedúceho správneho oddelenia MsÚ, pripraviť na najbližšie 
rokovanie mestského zastupiteľstva zhrnutie aktuálneho stavu pozemkového auditu, 
vytipované pozemky na predaj, resp. ktoré sa riešia formou nájmu. 
- Informoval sa o stave facebookovej stránky Mestskej polície Hurbanovo. 
Mgr. Závodský, primátor mesta uviedol, že daňové a majetkové priznania poslancov 
Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri MZ 
v Hurbanove neposkytla na zverejnenie. 
- K podnetu dodal, že informačné tabule „Zákaz voľného pohybu psov“ a „Zákaz vstupu 
so psom“ sú vo výrobe. Zo zákona platí povinnosť držiteľovi psa odstrániť psie 
exkrementy z verejného priestranstva. Prisľúbil vykonávanie častejších kontrol zo strany 
mestskej polície. 
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- Ing. Dobi k pozemkovému auditu uviedol, že v dispozícii mesta je veľké množstvo 
pozemkov, ktoré sú prenajaté. Samotný predaj majetku mesta je v kompetencii mestského 
zastupiteľstva.  
- Mgr. Závodský, primátor mesta k facebookovej stránke mestskej polície konštatoval, že 
mestská polícia nebude mať samostatnú stránku z časového hľadiska. Na najbližšie 
rokovanie MZ bude predkladaná správa mestskej polície za uplynulé obdobie a za celý rok 
2021.   
 
K bodu 3 
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 
Na 34. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, konaného dňa 14. 12. 2021 boli 
prijaté uznesenia od čísla 529 do 556/2021 - MZ.  
Ukladaciu časť neobsahovalo ani  jedno uznesenie. 
 
K bodu 4 
Prerokovanie protestu prokurátora k VZN č. 127 o mestskej polícii 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
        Dňa 21.12.2021 bol Mestu Hurbanovo doručený protest prokurátora čj. Pd 
140/21/4401-2 zo dňa 15.12.2021 v zmysle § 23 odsek 1 zákona č. 153/2001 Z. z. o 
prokuratúre v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o prokuratúre“). Protest 
prokurátora sa týka Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hurbanovo č. 127 o mestskej 
polícii. Prokurátor vo svojom proteste žiadal VZN zrušiť. Ustanoveniami čl. 2 a čl. 4 ods. 
3 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hurbanovo č. 127 o mestskej polícii boli 
porušené ustanovenia § 6 odsek 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), § 5 ods. 1, ods. 2, § 6 ods. 2 
a § 25 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.  
Podľa § 27 ods. 3 zákona o prokuratúre ak bol protest prokurátora podaný proti všeobecne 
záväznému právnemu predpisu uvedenému v § 21 ods. 3 písm. f) treťom bode a orgán 
verejnej správy zistí, že protest je dôvodný, je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr 
do 90 dní od doručenia protestu prokurátora, všeobecne záväzný právny predpis zrušiť 
alebo ho podľa povahy veci nahradiť všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý 
bude v súlade so zákonom, prípadne aj s ostatnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. O vyhovení protestu a zrušení alebo zmene všeobecne záväzného právneho 
predpisu alebo o nevyhovení protestu upovedomí orgán verejnej správy prokurátora v 
lehote podľa prvej vety. 
 
Mgr. Pupák sa pýtal, kto pripravoval v minulosti Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Hurbanovo o mestskej polícii a o možnosti riešenia spomínaného problému. 
Mgr. Závodský, primátor mesta uviedol, že VZN bolo pripravované a schvaľované v roku 
2018. Vo VZN pani prokurátorka vytýkala opakujúce sa citácie zo zákona, nejedná sa 
o závažné porušenia. Mesto už pracuje na novom Všeobecne záväznom nariadení o MsP, 
ktoré bude zverejnené na úradnej tabuli mesta na pripomienkovanie a následne sa predloží 
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na zasadnutí mestského zastupiteľstva. 
Bc. Tomaščin sa informoval, či zrušené VZN neovplyvní prácu mestskej polície na 
obdobie, kým sa neprijme nové VZN. 
Mgr. Závodský, primátor mesta uviedol, že činnosť mestskej polície vyplýva zo zákona 
o obecnej polícii, všetky práva a ich povinnosti sú v zákone uvedené. Zrušené VZN je 
o zriadení mestskej polície, nahradí sa novým Všeobecne záväzným nariadením mesta.  
Ing. Dobi doplnil, že terajšie VZN o mestskej polícii je platné dovtedy, kým nové VZN 
nebude schválené na rokovaní MZ. 
 
Uznesenie  č. 557/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
protest prokurátora čj. Pd 140/21/4401-2 zo dňa 15.12.2021, ktorý sa týka Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Hurbanovo č. 127 o mestskej polícii, ktoré prokurátor vo svojom 
proteste navrhol zrušiť.   
vyhovuje  
protestu prokurátora čj. Pd 140/21/4401-2 zo dňa 15.12.2021, a     
r u š í     
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hurbanovo č. 127 o mestskej polícii.  
Termín zrušenia VZN bude určený prijatím uznesenia MZ o schválení nového VZN 
o mestskej polícii, ktoré sa prejedná na najbližšom zasadaní MZ dňa 17.03.2022. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                   za                                 8                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 5 
Návrh VZN o zrušení VZN č. 106 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy  
a prevádzku na žiaka školy alebo školského zariadenia mimo zriaďovateľskej  
pôsobnosti mesta a jeho dodatku č. 8  
Materiál predkladala Mgr. Valachová, v zastúpení Mgr. Závodský, primátor mesta. 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 
        1. januára 2022 nadobudol účinnosť zákon č. 507/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 597/2003 Z.z. o 
financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších 
predpisov. Zmeny v zákone č. 596/2003 z pohľadu samosprávy zásadným spôsobom 
upravujú a menia spôsob financovania školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
„neštátnych“ zriaďovateľov (súkromných), ktoré sú zriadené na území mesta.  
V zmysle uvedených skutočností samosprávy poskytujú finančné prostriedky na mzdy a 
prevádzku zriaďovateľom súkromného školského zariadenia nie v zmysle VZN, ale na 
základe zmluvy ( § 9aa zákona č. 596/2003), kde sa výška finančných prostriedkov určuje 
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v zmysle NV č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve. 
Z uvedeného dôvodu mesto navrhuje zrušenie vyššie uvedeného VZN č. 106 a jeho 
dodatku č. 8, nakoľko Mesto Hurbanovo je povinné uzatvoriť zmluvu so súkromným 
zriaďovateľom školského zariadenia - v našom meste je takýmto zariadením Súkromné 
centrum špeciálnopedagogického poradenstva, ul. 28. októbra 33, Hurbanovo. 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o zrušení VZN č. 106 bol vyvesený na úradnej 
tabuli mesta a webovej stránke od 13.1.2022. Pripomienky písomne alebo elektronicky 
bolo možné podať do 24.1.2022. Do uvedeného dátumu nebola elektronicky ani poštou 
doručená žiadna pripomienka. 
 
Uznesenie  č. 558/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
prijíma  
Všeobecne záväzné nariadenie č. 147 o zrušení VZN č. 106 o určení výšky finančných 
prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka školy alebo školského zariadenia  
mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a jeho dodatku č. 8 podľa predloženého návrhu 
bez pripomienok, účinnosť nadobúda 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                   za                                 8                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 6 
Súhlas s realizáciou a financovaním realizácie stavby „Multifunkčná športová plocha  
s prekrytím“ a súhlas s realizáciou a financovaním realizácie stavby „Rekonštrukcia 
priľahlej budovy a areálu“ 
Materiál predkladala Mgr. Zahoranová, vedúca oddelenia regionálneho rozvoja. Písomná 
správa tvorí prílohu zápisnice. 
        Mesto Hurbanovo dňa 22.03.2021 vyhlásilo podlimitnú zákazku s názvom 
MULTIFUNKČNÁ ŠPORTOVÁ PLOCHA S PREKRYTÍM cez systém Eranet.  
Možnosť predkladať ponuky pre potencionálnych uchádzačov bola do 11.05.2021. Po 
ukončení zadávania ponúk bolo splnenie jednotlivých podmienok účasti hodnotené a 
uchádzači boli vyzvaní na doplnenie dokumentácie, resp. potrebných podkladov. Traja 
potencionálny uchádzači na výzvy verejného obstarávateľa nereagovali a tak postupne 
prišlo k ich vylúčeniu. Štvrtý uchádzač v poradí po doplnení potrebnej dokumentácie bol 
dňa 15.12.2021 vyhodnotení ako úspešný uchádzač a tak dňa 29.12.2021 zo strany mesta 
prišlo k podpisu zmluvy na realizáciu stavby v hodnote 416 043,23 eur. Spoločnosť 
Darton s.r.o dňa 12.01.2022 doručila žiadosť na Mestský úrad v Hurbanove o navýšenie 
finančných prostriedkov na pokrytie realizácie predmetnej stavby s odôvodnením, že 
predkladanie ponúk vo verejnom obstarávaní bolo ukončené v máji 2021 a po preverení 
jednotkových cien materiálov subdodávok zistili, že pri zazmluvnenom diele 
„Multifunkčná športová plocha s prekrytím“ je nárast cien predovšetkým materiálu z 
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obdobia máj 2021 taká výrazná, že sú nútení navýšenie cien s ich dodávateľmi premietnuť 
aj do ceny za Dielo. Z tohto dôvodu do svojich cien zapracovali aktuálne ceny tých prác a 
dodávok, ktorých sa enormné zvýšenie cien týkalo. Celková hodnota stavby po navýšení 
cien predstavuje sumu: 466 936, 97 eur s DPH. Financovanie investície by predstavovalo 
aj vrátane nepredvídateľných okolností sumu 300 000 eur - investičný úver.  
V súvislosti s výstavbou Multifunkčnej športovej plochy s prekrytím je nevyhnutné 
rekonštruovať priľahlú budovu pri športovej ploche, ktorá bude slúžiť ako šatňa pre 
návštevníkov, šatňa pre športové kluby, oddychová časť a časť na občerstvenie. Vzhľadom 
na uvedené je nevyhnutné vykonať aj rekonštrukciu sociálnych zariadení tak, aby spĺňali 
aktuálne technické a hygienické normy. V rámci rekonštrukcie sa bude vykonávať aj 
výmena otvorových konštrukcií na budove. Je nevyhnutné zabezpečiť elektroinštalačné 
práce a zabezpečenie vykurovania tak, aby budova spĺňala potrebné technické parametre v 
súlade so zákonnými normami. Aktuálne sa pripravuje projektová dokumentácia a výkaz -
výmer , ktorý bude tvoriť podklad pre verejné obstarávanie na dodávateľa potrebných prác 
rekonštrukcie priľahlej budovy a areálu Multifunkčnej športovej plochy. Financovanie 
rekonštrukcie: predpokladaná výška 100 000 eur – investičný úver. 
 
Mgr. Pupák pripomenul schválenie návrhu umiestnenia ľadových plôch na Slovensku  
v roku 2019. Po realizácii multifunkčnej športovej plochy sa vytvorí miesto pre komunity. 
Pán poslanec sa informoval o koncepcii a o predstave mesta pri športovom vyžití na danej 
ploche a priľahlom areáli. 
Bc. Tomaščin sa informoval o využiteľnosti multifunkčnej športovej plochy a konštatoval 
veľký záujem obyvateľov mesta.  
Pán Ševčík sa pýtal na nevyčerpanú časť úveru, ako sa s ňou bude nakladať. 
Pán primátor uviedol, že v podmienkach úveru je uvedená možnosť nevyčerpanú časť 
úveru vrátiť banke. 
Mgr. Závodský, primátor mesta ku koncepcii uviedol, že po schválení prijatia úveru 
Slovenský zväz ľadového hokeja prisľúbil začatie stavebných prác v podobe materiálneho 
vybavenia multifunkčnej športovej plochy. Jedná sa hlavne o športovú činnosť detí 
a mládeže. Po revitalizácii areálu budú služby pre obyvateľov aj počas letných mesiacov 
sprístupnené.  
 
Uznesenie  č. 559/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
1.) s realizáciou a  financovaním realizácie stavby „Multifunkčná športová plocha   
s prekrytím“ z investičného úveru do výšky 300 000 € vrátane nepredvídateľných 
výdavkov.  
2.) s realizáciou a  financovaním realizácie stavby „Rekonštrukcia priľahlej budovy 
a areálu“ z investičného úveru do výšky 100 000 €. 
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Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                   za                                 8                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 7 
Schválenie úveru na realizáciu stavby „Multifunkčná športová plocha s prekrytím“   
a na realizáciu stavby „Rekonštrukcia priľahlej budovy a areálu“ 
Materiál predkladala Ing. Kardhordó, v zastúpení Mgr. Závodský, primátor mesta. 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice.  
        Mesto Hurbanovo obdržalo v priebehu mesiaca január ponuky na investičný úver vo 
výške 400 000 EUR od štyroch bánk. Všetky banky predložili ponuky s možnosťou 
splatnosti úveru 10 rokov aj 15 rokov. Odlišnosti v jednotlivých ponukách sú vo výške 
poplatkov a výške úrokovej sadzby. Vo všetkých ponukách je nedočerpanie úverového 
rámca bez poplatku. Dve banky predložili ponuky s variabilnou aj fixnou úrokovou 
sadzbou. Zvyšné dve banky predložili ponuky iba s variabilnou úrokovou sadzbou.  
V momentálnom období majú úrokové sadzby narastajúcu tendenciu. Z prehľadu 
predložených ponúk je zrejmé, že najvýhodnejšiu ponuku predložila Slovenská sporiteľňa, 
a.s.. Druhá najvýhodnejšia ponuka s variabilnou sadzbou je ponuka Prima banky 
Slovensko, a.s. Pri tejto ponuke však musíme brať do úvahy aj ďalšie uvedené poplatky, 
ako poplatok za monitoring, ktorý predstavuje 0,1% zo zostatku istiny úveru k 31.12.. 
Úrokovú sadzbu Prima banky Slovensko, a.s. po zohľadnení tohto poplatku môžeme 
vlastne pri porovnávaní s inými bankami navýšiť o 0,1%. Za nevýhodné považujeme aj 
navýšenie sadzby o 1% pri porušení dohodnutých podmienok, ktorými sú napr. vedenie 
podielových daní na účte v Prima banke Slovensko a.s., alebo prijatie nového úveru v inej 
banke bez predchádzajúceho oboznámenia Prima banky Slovensko, a.s.  
Pri variabilnej úrokovej sadzbe nie je možné odhadnúť dlhodobý vývoj Euriboru v 
momentálnej situácii, preto sa prikláňame k ponukám s fixnou úrokovou sadzbou a dĺžkou 
splácania úveru 15 rokov. Dlhšie obdobie splácania volíme kvôli výške ročných splátok, 
nakoľko mesto plánuje financovať prostredníctvo úveru aj rozsiahlu investičnú akciu CIZS 
a splátky týchto dvoch nových úverov v podstatnej miere zaťažia rozpočty nasledujúcich 
rokov. Výška ročnej splátky by bola pri desaťročnej dobe splácania úveru cca 40 000 EUR 
a pri pätnásťročnej dobe splácania cca 26 700 EUR. 
 
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok pre prijatie 
návratných zdrojov financovania pred ich prijatím podľa § 17 ods. 6 zákona č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov – schválenie úverového rámca nafinancovanie / 
spolufinancovanie realizácie kapitálových výdavkov mesta vo výške 400 000 €  
        Podľa § 17 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obec môže 
vstupovať len do takých záväzkov vyplývajúcich z návratných zdrojov financovania a 
záväzkov z investičných dodávateľských úverov, ktorých úhrada dlhodobo nenaruší 
vyrovnanosť bežného rozpočtu v nasledujúcich rokoch.  
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Hlavný kontrolór mesta preveroval dodržanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov 
financovania podľa § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy v z. n. p. Pri hodnotení úverovej a splátkovej zaťaženosti mesta 
Hurbanovo pred prijatím úveru vo výške 400 000 € na financovanie/spolufinancovanie 
realizácie kapitálového výdavku Mesta Hurbanovo v roku 2022. boli podkladom 
nasledovné údaje: 
Skutočné bežné príjmy mesta a RO k 31.12. 2020 ....................................... 7 135 321, 26 €   
Spolu celková suma dlhu mesta k 31.12.2021 .............................................. 1 837 595, 47 €  
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočítava do dlhu mesta ........................     678 746,32 €  
Spolu upravený dlh mesta k 31.12.2021 .........................................................1 158 849,15 €   
Spolu dotácie mesta a RO k 31.12.2021 .........................................................2 656 082,14 €   
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2021 ...................................................4 479 239,12 €  
Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2021............................ 161 999,80 €  
Suma ročných splátok a výnosov navýšená o roč. splátku z úveru 400 000 € ..188 666,80 € 
Úverová zaťaženosť: Podľa § 17 ods. 6 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje 
financovania, len ak celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov 
predchádzajúceho rozpočtového roka. Pri hodnotení úverovej zaťaženosti mesta 
Hurbanovo bola preverená možnosť jednorazového čerpania úveru vo výške 400 000,- eur 
v roku 2022 na financovanie/spolufinancovanie realizácie kapitálových výdavkov Mesta 
Hurbanovo.  
Podkladom boli nasledovné údaje:  
Záver: Celková suma dlhu mesta k 31.12.2021 je 16,24 %, v prípade čerpania úveru vo 
výške 400 000 eur v roku 2022 sa zvýši na 21,85 %. Do 50 % - nej úverovej zaťaženosti 
môže mesto prijať ešte úver vo výške do 2 000 000 €. 
Vyjadrenie hlavného kontrolóra: Podmienky pre prijatie návratných zdrojov 
financovania podľa § 17 ods. 6 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. na financovanie/spolufinancovanie realizácie 
kapitálových výdavkov mesta v rozsahu úverového rámca 400 000 €  sú   dodržané. 
 
Uznesenie  č. 560/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
prijatie úveru do výšky 400 000 EUR na spolufinancovanie výstavby Multifunkčnej 
športovej plochy s prekrytím a financovanie Rekonštrukcie priľahlej budovy a areálu.  
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                   za                                 8                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
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K bodu 8 
Návrh I. zmeny rozpočtu mesta Hurbanovo na rok 2022  
Materiál predkladala Ing. Kardhordó, v zastúpení Mgr. Závodský, primátor mesta. 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice.  
     Rozpočet mesta v programovej štruktúre na rok 2022 bol schválený uznesením č. 
541/2021- MZ, dňa 14. 12. 2021 pri celkovej výške 8 998 429 €.  
Predložený návrh I. zmeny rozpočtu obsahuje predovšetkým zapracovanie financií 
získaných od iných subjektov, navýšenie dotácie na realizáciu projektu Modernizácia 
učební (refundácia výdavkov) a jej použitie na vykrytie zvýšených kapitálových výdavkov 
mesta, ako aj úpravu výšky investičného úveru a s ním súvisiacich výdavkov. Návrh I. 
zmeny rozpočtu mesta obsahuje nasledovné zmeny: Zvýšenie rozpočtovaných príjmov a s 
tým súvisiacich výdavkov: - zvýšenie príjmov za separáciu odpadu, dotácie od iných obcí 
slúžiacej na refundáciu výdavkov Spoločného stavebného úradu, nakoľko záväzky z roku 
2021 boli uhradené až v roku 2022, ako aj zvýšenie príjmov z dobropisov a súčasné 
navýšenie dotácie pre Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva a bežných 
výdavkov v oblasti odpadového hospodárstva zameraných najmä na zvýšenie 
informovanosti obyvateľov mesta v danej oblasti, - zvýšenie príjmov v rámci projektu 
Modernizácia učební a zvýšenie výdavkov na tento projekt, ako aj výdavkov na 
vypracovanie projektových dokumentácií, - navýšenie príjmov z úveru na úroveň 
postačujúcu na vykrytie výdavkov súvisiacich s výstavbou Multifunkčnej športovej plochy 
a realizáciu Rekonštrukcie priľahlej budovy a areálu.  
Po zapracovaní všetkých navrhovaných úprav rozpočet zostane vyrovnaný, pri celkovej 
výške 9 125 509 €.  
 
Uznesenie  č. 561/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2022 podľa predloženého návrhu. Celková výška 
rozpočtovaných príjmov aj výdavkov po zapracovaní všetkých úprav je 9 125 509 €.  
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                   za                                 8                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 9 
Schválenie účasti mesta Hurbanovo v území Udržateľného mestského rozvoja „Nové  
Zámky – Komárno“ 
Materiál predkladala Mgr. Zahoranová, vedúca oddelenia regionálneho rozvoja. Písomná 
správa tvorí prílohu zápisnice. 
        Udržateľný mestský rozvoj (ďalej aj „UMR“) je chápané ako územie mesta a jeho 
funkčného územia, tvoriaceho špecifický mestský strategicko-plánovací región (SPR), s 
intenzívnymi interakciami jadrového mesta a obcí jeho zázemia, v ktorom možnosť a 
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efektívnosť využitia rozvojového potenciálu, riešenia problémov a výziev je podmienená 
interkomunálnou spoluprácou a implementáciou spoločnej stratégie. Zmyslom špecifickej 
podpory stratégie UMR je podporiť spoločné projekty reflektujúce potreby jadrového 
mesta a jeho zázemia. UMR je koordinovanou, ale autonómnou súčasťou nástroja 
integrovanej územnej stratégie a integrovanej územnej investície. Cieľom UMR je 
získanie peňazí z alokovaných zdrojov na projekty reflektujúce potreby zúčastnených 
miest. Účasť mesta Hurbanovo v území udržateľného mestského rozvoja „Nové Zámky - 
Komárno“ je potvrdená prijatím memoranda o spolupráci. Zúčastnené strany sú Mesto 
Nové Zámky, Mesto Komárno, Mesto Hurbanovo a obec Bajč. Na základe Memoranda o 
spolupráci budú zúčastnené strany spolupracovať na príprave Integrovanej územnej 
stratégie UMR „Nové Zámky-Komárno“ ako súčasť Integrovanej územnej stratégie 
nitrianskeho kraja s využitím postupov podľa Jednotného metodického rámca pre prípravu 
integrovaných územných stratégií a investícií v SR v programovom období 2021-2027. 
Pre mesto Hurbanovo predstavuje účasť v území udržateľného mestského rozvoja „Nové 
Zámky-Komárno“ objem finančných prostriedkov nad rámec prostriedkov z plánu 
obnovy, čím sa dosiahne ďalší rozvoj mesta vo vybraných oblastiach ako je doprava, 
odpadové hospodárstvo, životné prostredie a sociálna politika.  
Mestu Hurbanovo z účasti v území udržateľného rozvoja neplynú žiadne finančné 
záväzky. 
 
Uznesenie  č. 562/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
účasť mesta Hurbanovo v území udržateľného mestského rozvoja  „Nové Zámky - 
Komárno“. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                   za                                 8                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 10 
Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2021 
        Podľa § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o obecnom zriadení“ ) Ing. Cserge predkladal 
Správu MZ v Hurbanove o kontrolnej činnosti za rok 2021.  
Činnosť hlavného kontrolóra mesta Hurbanovo v roku 2021 bola z legislatívneho hľadiska 
vymedzená najmä zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Ako hlavný kontrolór mesta plnil úlohy v oblasti kontrolnej činnosti 
hlavne v súlade s plánom kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2021, schváleným 
uznesením mestského zastupiteľstva. Kontrolná činnosť za hodnotené obdobie bola 
zameraná hlavne na:  
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1. Kontroly zamerané na dodržiavanie zákonnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom 
mesta, na dodržiavanie zásad hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti v procese verejného 
obstarávania, na kontrolu plnenia prijatých opatrení a overenie plnenia opatrení na nápravu 
zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku ako aj na preverovanie 
dodržiavania ustanovení všeobecne záväzných predpisov.  
- Kontrola HK/1/2021 - Cieľom kontroly bolo overiť na základe žiadostí primátora mesta 
objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, osobitnými predpismi ako aj s vnútornými aktmi riadenia v zariadení pre 
seniorov Smaragd Hurbanovo. 
- Kontrola HK/2/2021 - Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie zákonných 
povinností pri výkone finančnej kontroly v podmienkach povinnej osoby Základná škola 
Nám. Konkolyho-Thege Hurbanovo, súladu s ustanoveniami zákona č. 357/2015 Z. z. 
Zákon o finančnej kontrole a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
- Kontrola HK/3/2021 - Cieľom kontroly v povinnej osobe MÚ Hurbanovo, Komárňanská 
č. 91, 947 01 Hurbanovo, bolo dodržiavanie a uplatňovanie právnych predpisov a 
interných noriem mesta v oblasti poskytovania dotácií z rozpočtu mesta, overenie 
objektívneho stavu kontrolovaných skutočností a ich súlad s osobitnými predpismi a 
vnútornými aktmi riadenia so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a 
účinnosti pri hospodárení s rozpočtovými prostriedkami mesta s dôrazom na dodržiavanie 
platných ustanovení:  
- VZN č. 129 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Hurbanovo.  
- Kontrola HK/4/2021 - Cieľom kontroly v povinnej osobe Feszty Árpád Alapiskola és 
Óvada – Základná škola s materskou školou Árpáda Fesztyho s VJM, Športová 7, 947 01 
Hurbanovo bola kontrola splnenia odporúčaní na nápravu zistených nedostatkov a na 
odstránenie príčin ich vzniku uložených pri kontrole HK/5/2018 povinnej osobe Feszty 
Árpád Alapiskola és Óvoda – Základná škola s materskou školou Árpáda Fesztyho s VJM 
Hurbanovo 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).  
- Kontrola HK/5/2021 - Cieľom kontroly bolo v povinnej osobe Mesto Hurbanovo, 
Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo, overiť objektívny stav plnenia ukladacích uznesení 
MZ v Hurbanove v roku 2020.  
2. Výkon iných odborných činností:  
2.1. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Hurbanova 
za rok 2020 bolo predložené na 26. zasadnutie MZ v Hurbanove konaného dňa 29. 04. 
2020 v zmysle § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení s 
konštatovaním, že Návrh záverečného účtu mesta Hurbanovo za rok 2020 je spracovaný v 
súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Údaje o plnení rozpočtu boli spracované 
podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42, 
ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej 
klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov 
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územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.  
Návrh záverečného účtu mesta Hurbanovo za rok 2020 bol v zmysle § 9 ods. 2 zákona o 
obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
zverejnený najmenej na 15 dní pred rokovaním MZ na úradnej tabuli a webovom sídle 
mesta. Riadna účtovná závierka k 31. 12. 2020 bola overená audítorom v súlade so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi.  
2. 2. Na 34. zasadnutí MZ v Hurbanove konaného dňa 14. 12. 2021, hlavný kontrolór 
mesta predložil Stanovisko HK k návrhu rozpočtu Mesta Hurbanovo na rok 2022 a k 
návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2023 a 2024. V stanovisku konštatoval, že 
návrh rozpočtu na rok 2022 a ďalšie rozpočtové roky 2023 a 2024 je spracovaný v súlade s 
príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, 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. Návrh rozpočtu bol zverejnený v meste obvyklým spôsobom 
(úradná tabula, webové sídlo ) 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. Spracovaný návrh rozpočtu mesta 
Hurbanovo na rok 2022 a ďalšie rozpočtované roky 2023 a 2024 poskytuje poslaneckému 
zboru mestského zastupiteľstva základné údaje a informácie pre kvalifikované 
rozhodovanie. Na základe uvedených skutočností pán kontrolór 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. 
2.3 Na 24. zasadnutí MZ v Hurbanove konaného dňa 25. 02. 2021, podľa § 18f ods. 1 
písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ( ďalej 
len „zákon o obecnom zriadení“ ) vypracoval a predložil mestskému zastupiteľstvu správu 
o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020.  
3. Skvalitnenie vnútornej kontrolnej činnosti na MÚ a v organizáciách zriadených 
mestom. V súlade so zásadou prevencie vzniku kontrolných zistení moja práca spočívala 
hlavne: 
3.1. v poskytovaní metodiky uvádzania nových a novelizovaných všeobecne záväzných 
právnych predpisov hlavne pri vydávaní nových interných smerníc a nariadení na MÚ a v 
organizáciách zriadených mestom, 3.2. v účasti na jednodňových a konzultačných 
seminároch organizovaných RVC Nitra k aktuálnym témam a k novelizáciám všeobecne 
záväzných právnych predpisov. 
Na základe ods. (2) § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa v roku 2020 Ing. 
Cserge zúčastňoval na zasadnutiach MZ s hlasom poradným. Od 01. 07. 2016 podľa ods. 
(3) § 11 zákona č. 307/2014 Z. z. zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s 
oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, plní 
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úlohy zodpovednej osoby. 
 
Uznesenie  č. 563/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2021. 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                   za                                 8                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 11 
Správa o výsledku kontroly HK/1/2022 
        Podľa § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
zmien a doplnkov, Ing. Cserge predkladal mestskému zastupiteľstvu správu z výsledku 
kontroly HK/1/2022.  
Na základe Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo na II. polrok 
2020, schváleného uznesením č. 264/2020 – MZ na 15. plánovanom zasadnutí MZ v 
Hurbanove konaného dňa 25. 06. 2020 vykonal v termíne od 07. 01. 2022 do 24. 01. 2022 
kontrolu v povinnej osobe MÚ Hurbanovo, Komárňanská č. 91.  
Cieľom kontroly je overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými aktmi riadenia so zameraním na 
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s rozpočtovými 
prostriedkami na podporu kultúrno-spoločenských aktivít v roku 2019. 
Zákonné ustanovenia výkonu kontroly: V súlade s § 18e zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej 
činnosti postupoval podľa pravidiel, ktoré ustanovujú §§ 20 až 27 osobitného zákona, 
ktorým je v súčasnosti zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. Predložené doklady ku kontrole boli predložené a následne 
skontrolované.  
Všeobecné informácie o predmete kontroly:  
Rozpočet mesta na rok 2019 bol schválený uznesením č. 630/2018 – MZ na 30. zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, konaného dňa 25. 10. 2018. Mestské 
zastupiteľstvo v Hurbanove schválilo:  
a) Rozpočet mesta na rok 2019 zostavený na úrovni hlavných kategórií ekonomickej 
klasifikácie podľa predloženého návrhu v súlade s jeho vnútorným členením. 
b) Rozpočet výdavkov podľa programu mesta. 
Výsledok kontroly: Na základe vykonaného overovania neboli zistené žiadne nedostatky.  
 
Uznesenie  č. 564/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
Správu o výsledku kontroly HK/1/2022. 
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Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                   za                                 8                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
 
K bodu 12 – R ô z n e 
12.1 Žiadosť o odkúpenie pozemku – Milan Botoš – II. kolo 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
        Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 554/2021-MZ zo dňa 
14.12.2021 bolo schválené zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo odpredať pozemok v k. 
ú. Hurbanovo, zapísaného na LV č. 2376, a to parcelu registra „C“ č. 3107 – záhrada o 
výmere 663 m2 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Milana Botoša a Agáty 
Botošovej, obaja bytom Podzáhradná 1260/128, 947 01 Hurbanovo, podľa § 9a, ods. 8. 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, za kúpnu cenu stanovenú 
v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo vo výške 5,00 
€/m2, t.j. celkom: 3 315,00 €. Zámer mesta bol zverejnený zákonným spôsobom na 
úradnej tabuli a webovej stránke mesta. Schválenie odpredaja nehnuteľnosti podľa § 9a, 
ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení si vyžaduje súhlas 
trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 
         
Uznesenie  č. 565/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s odpredajom pozemku v k. ú. Hurbanovo, zapísaného na LV č. 2376, a to parcelu registra 
„C“ č. 3107 – záhrada o výmere 663 m2 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 
Milana Botoša a Agáty Botošovej, obaja bytom Podzáhradná 1260/128, 947 01 
Hurbanovo, za kúpnu cenu 5,00 €/m2, t.j. celkom: 3 315,00 €, podľa § 9a, ods. 8, písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Poplatky spojené s prevodom 
nehnuteľnosti hradí nadobúdateľ.  
odôvodňuje prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne: Žiadaný pozemok je priľahlý a 
priamo susedí zo zadnej strany k pozemku, ktorý je 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. 
Tento pozemok je pre Mesto Hurbanovo nevyužiteľný pre iné účely. Pozemok z hľadiska 
ich dispozície nie je vhodný na samostatné využívanie. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                   za                                 8                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
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12.2 Zrušenie uznesenia č. 556/2021 - MZ 
        Eduard Ševčík, poslanec MZ predkladal návrh na zrušenie uznesenia č. 556/2021-
MZ, ktoré bolo prijaté na 34. zasadnutí MsZ dňa 14.12.2021 na základe poslaneckého 
návrhu vo veci schválenia vyplatenia jednorazovej odmeny primátorovi mesta Hurbanovo.  
Návrh na zrušenie uznesenia predkladal z dôvodu, že v rámci následnej kontroly 
zákonnosti vyplatenia odmeny bolo zistené, že odmenu nie je možné vyplatiť, nakoľko 
primátorovi mesta nie je možné v zmysle § 25 ods. 4 a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľovať odmenu.  
Odmenu bolo možné schváliť v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a 
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, kde však prišlo k novele tohto 
zákona, ktorým bola možnosť schválenia odmeny primátorovi mesta zrušená (novela č. 
154/2011 Z.z.) a preto odmena nebola vyplatená a preto predkladal návrh na zrušenie 
prijatého uznesenia. V platnom znení zákona č. 253/1994 Z.z. primátorovi mesta nie je 
možné vyplatenie odmeny, ale v zmysle § 4 ods. 2 citovaného zákona je možné len 
navýšenie platu primátora mesta až o 60 %. Po informovaní poslancov o tejto skutočnosti 
bol zo strany poslancov názor, že v takomto prípade by sa mal predložiť návrh na zvýšenie 
platu primátora mesta.  
Z uvedených dôvodov pán Ševčík predkladal návrh na zvýšenie platu primátora mesta 
uvedeného v § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z.. o 10 % s účinnosťou od 1. februára 2022. 
 
Mgr. Pupák konštatoval, že pri osobnom stretnutí s pánom primátorom navrhol zvýšenie 
platu, nakoľko schválené uznesenie o vyplatení jednorazovej odmeny primátorovi mesta 
bolo protizákonné. Pripomenul, že plat poslancov je viazaný na základný plat primátora 
a z uvedeného dôvodu sa plat poslancov zvyšovať nebude. Zo zákona vyplýva zvyšovanie 
platu zástupkyne primátora mesta.  
 
Uznesenie  č. 566/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
ruší  
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 556/2021-MZ zo dňa 14.12.2021, 
ktorým bolo schválené vyplatenie jednorazovej odmeny Mgr. Petrovi Závodskému 
primátorovi mesta vo výške 2 943 €. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                   za                                 8                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
Uznesenie  č. 567/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
určuje  
s účinnosťou od 1. februára 2022 plat primátora mesta Hurbanovo nasledovne: Základný 
plat primátora vypočítaný v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov sa zvyšuje o 10 %. 
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Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                   za                                 8                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
Pán primátor poďakoval poslancom za ocenenie jeho práce. 
 
12.3 Aktívne a podané projekty mesta Hurbanovo – informatívna správa 
Materiál predkladala Mgr. Zahoranová, vedúca oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ. 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 
Časť A – projekty aktívne, prebiehajúce, pred vyhlásením, alebo v štádiu 
prebiehajúceho verejného obstarávania  
1. „CIZS HURBANOVO“  
Cieľom projektu je rekonštrukcia mestského zdravotného strediska a prinavrátenie funkcie 
plnohodnotného zdravotného strediska mestského významu za účelom integrácie 
primárnej zdravotnej starostlivosti formou vybudovania centra integrovanej zdravotnej 
starostlivosti v meste Hurbanovo.  
Aktuálny stav: Verejné obstarávanie na realizátora stavebných prác prebieha do 
31.01.2022  
Zdroj financovania:  
1. Zmluva o poskytnutí NFP č. Z-302021AZW7-1971/2021 pre projekt s názvom 
„Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, Hurbanovo“ 
https://hurbanovo.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#hurbanovo/organizacia/hurbanovo/20 
22/ZML/7934678687 (782 026,16 eur)  
2. Vlastné zdroje mesta (vyčíslia sa presne po ukončení verejného obstarávanie)  
2. „Vodozádržné opatrenia“  
Mesto Hurbanovo podalo Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného 
programu Kvalita životného prostredia na projekt, názov projektu: „Vodozádržné 
opatrenia v meste Hurbanovo“. Projekt si kladie za cieľ zníženie negatívnych dôsledkov 
zmeny klímy prostredníctvom vybudovania zelenej strechy objektu polikliniky.  
Projekt vďaka vybudovaniu extenzívnej vegetačnej strechy umožní nielen vytvoriť nové 
zelené plochy v zastavanej časti centra mesta, ale zároveň umožní vytvoriť komplexné 
zateplenie novej strešnej konštrukcie objektu, ktoré sa pozitívne odzrkadlí na 
mikroklimatických podmienkach v interiéry budovy.  
Aktuálny stav: Verejné obstarávanie na realizátora stavebných prác prebieha do 
31.01.2022. Zdroj financovania:  
1. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO2-SC211-2018- 
40/38 pre projekt s názvom Vodozádržné opatrenia v meste Hurbanovo zo dňa 
13.09.2021. Zmluva nadobudla účinnosť 21.9.2021 v zmysla §5a ods. 13 zákona 211/2000 
https://hurbanovo.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#hurbanovo/organizacia/hurbanovo/20 
21/ZML/6932340615 (168 343,14 €)  
2. Vlastné zdroje mesta (vyčíslia sa presne po ukončení verejného obstarávanie)  
3. „Mesto Hurbanovo - Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla“ 
Cieľom projektu je zníženie spotreby energií súčasných technických systémov budovy, 
zlepšenie tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií a ich modernizáciu s 
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ohľadom na pozitívne ekonomické a environmentálne hodnotenie. Realizáciou opatrenia 
sa má dosiahnuť zníženie spotreby energií na úroveň nízkoenergetických budov.  
Aktuálny stav: a) Stavenisko odovzdané víťaznému realizátorovi po ukončení verejného 
obstarávania, zabezpečený stavebný dozor  
b) Na výstavbu zariadenia na využitie geotermálnej energie na vykurovanie objektov CIZS 
je potrebné v areáli uskutočniť niekoľko hĺbkových vrtov na ploche s rozlohou cca 500 
m2, po vymeraní realizátorom a následne pri uskutočňovaní vrtov pre využitie 
geotermálnej energie na vykurovanie objektov sa uvažuje aj s pohybom ťažkých 
mechanizmov v blízkosti drevín. Z uvedených dôvodov je nevyhnutné spraviť výrub 
drevín. Pracovníci mestského úradu po dohode s realizátorom stavby a stavebným 
dozorom (vytýčili sa miesta vrtov) začali konanie vo veci výrubu drevín a dali vypracovať 
projekt na uskutočnenie náhradnej výsadby. Zdroj financovania:  
1. Zmluva o poskytnutí NFP: Mesto Hurbanovo – Využitie geotermálnej energie s 
použitím tepelného čerpadla, č. zmluvy: KŽP-PO4-SC411-2019-61/APZ5.  
Zmluva nadobudla účinnosť 26.6.2021 v zmysla §5a ods. 13 zákona 211/2000 Z.z., 
https://hurbanovo.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#hurbanovo/organizacia/hurbanovo/20 
21/ZML/6247597210 (489 380,01 €)  
2. Vlastné zdroje mesta (Uznesenie č.290/2020 MZ zo 16. zasadnutia MSZ v Hurbanove) 
Spolufinancovanie : 25 801, 43 eur  
4. „Výmena okien a hliníkovej zasklenej fasády na Kultúrnom dome Hurbanovo“ 
Mesto vyhlásilo v 11/2021 verejné obstarávanie na realizátora výmeny okien a hliníkovej 
zasklenej fasády. Po žiadosti o zmenu predného zasklievania sa dodali podklady a 
technické listy do verejného obstarávania, po fyzickom zameraní potencionálnymi 
realizátormi sa vyskytli verejným obstarávateľom nepredvídateľné komplikácie v oblasti 
statiky a prepojenia nosných múrov s novou konštrukciou. Mesto verejné obstarávanie 
zrušilo a vyžiadalo si odborný technický popis v ktorom budú realizovateľné riešenia tak, 
aby bola zachovaná bezpečnosť aj funkčnosť budovy. Po dodaní potrebnej technickej 
špecifikácie mesto opätovne vyhlási verejné obstarávanie na potencionálneho realizátora 
stavby. Predpokladaný termín vyhlásenia nového verejného obstarávania je 02-03/2022. 
Zdroj financovania: Vlastné zdroje mesta z rezervného fondu (uznesenie č. 539/2021- MZ 
z 34. zasadnutia MSZ v Hurbanove (148 500 eur)  
5. „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov v dvoch ZŠ mesta Hurbanovo“  
Zvýšenie kvality vzdelávania žiakov v dvoch Základných školách v meste Hurbanovo 
prostredníctvom do vybavenia odborných učební, zabezpečujúcich teoretické a praktické 
vyučovanie žiakov. Učebne budú slúžiť ako nástroj rozvoja kľúčových teoretických a 
praktických kompetencií žiakov v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej 
orientácie a aktuálnymi potrebami trhu práce v území. Realizáciou projektu dôjde k 
investícii do vzdelania, zlepšeniu zručností žiakov a zároveň vývoju vzdelávacej a 
výcvikovej infraštruktúry základných škôl, čo priamo prispieva k vyváženému a 
udržateľnému územnému rozvoju a umožňuje ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším 
verejným službám v súlade s globálnym a špecifickým cieľom IROP.  
Aktuálny stav jednotlivých fáz projektu:  
1. Stavebné práce – Ukončené, stavba odovzdaná.  
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2. IKT vybavenie + stoly a stoličky do učební: aktuálne prebieha inštalácia IKT vybavenia 
v učebniach ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho, po dokončení sa pokračuje v inštalácii IKT na 
druhej základnej škole  
3. Didaktické pomôcky: po odsúhlasení kontrolným orgánom objednané u víťazného 
dodávateľa 03.01.2022 termín dodania do 03/2022  
4. Laboratórny nábytok do učební : objednaný po súhlase kontrolného orgánu , čaká sa na 
dodanie tovaru do ZŠ do 03/2022.  
Zdroj financovania:  
1. SO pre IROP  
2. Vlastné zdroje mesta  
6. „Rekonštrukcia 1. bytovky na ulici Šáradská“  
Zámerom mesta je zrekonštruovať bytovku, tak, aby mohli byť byty pripravené k 
nasťahovaniu pre možných záujemcov. Byty budú slúžiť ako štartovacie byty na max. 
obdobie troch rokov pre mladé rodiny. Aktuálny stav:  
1. Vymenená strešná konštrukcia (na základe verejného obstarávania bola v 11/2021 
zrealizovaná výmena strechy na bytovke a nový bleskozvod)  
2. Nákup materiálno - technologického vybavenia na rekonštrukciu interiérovej a 
exteriérovej časti bytovky  
3. Aktuálne prebiehajú práce pomocou vlastných kapacít pracovníkov mesta. Zdroj 
financovania: 1. Vlastné zdroje mesta ( 30 000 eur )  
7. „Rekonštrukcia vybraných priestorov interiéru v objekte mestského zdravotného 
strediska“  
V nadväznosti na projekt CIZS Hurbanovo vznikla potreba premiestnenia odborných 
lekárov počas realizácie výstavby. Vhodným priestorom je malá budova mestského 
zdravotného strediska, ktorú je však nevyhnutné zrekonštruovať tak, aby spĺňala základné 
technické a hygienické podmienky na prevádzku odborných lekárov. Pracovníci 
mestského úradu dali vypracovať zjednodušenú projektovú dokumentáciu na základe 
hygienických a technických požiadaviek odborných lekárov. Aktuálne prebiehajú práce 
malého rozsahu, ktoré je možné spraviť vlastnými kapacitami. Po vypracovaní projektovej 
dokumentácie a výkaz výmeru na rekonštrukciu sa bude podľa rozpočtu riešiť postup na 
verejné obstarávanie na tovary resp. odborné práce.  
Zdroj financovania: Vlastné zdroje mesta ( vyčíslenie po spracovaní rozpočtu na základe 
projektovej dokumentácie)  
8. „Multifunkčná športová plocha s prekrytím“  
Predmetom žiadosti bola novostavba multifunkčnej športovej plochy s prekrytím v meste 
Hurbanovo. Navrhovaná multifunkčná športová plocha bude situovaná v mieste 
existujúcej ľadovej plochy na pozemku parcely č. 1137/10 a 1137/8 k. ú. Bohatá.  
V súvislosti s výstavbou Multifunkčnej športovej plochy je nevyhnutné rekonštruovať 
priľahlú budovu pri športovej ploche, ktorá bude slúžiť ako šatňa pre návštevníkov a šatňa 
pre športové kluby. Vzhľadom na uvedené je nevyhnutné vykonať aj rekonštrukciu 
sociálnych zariadení. V rámci rekonštrukcie sa bude vykonávať aj výmena otvorových 
konštrukcií. Je nevyhnutné zabezpečiť elektroinštalačné práce a zabezpečenie vykurovania 
tak, aby budova spĺňala potrebné technické parametre v súlade so zákonom stanovenými 
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normami. Zdroj financovania:  
1. Fond na podporu športu Zmluva o príspevku na podporu športu č. Z-2020/001-29 MŠP 
s prekrytím,https://hurbanovo.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#hurbanovo/organizacia/hu
rbanovo/20 21/ZML/7003943292, práve prebieha aktualizácia zo strany mesta, nakoľko 
vysúťažená cena vo verejnom obstarávaní bola 416 043,23 eur namiesto predpokladanej 
hodnoty zákazky 441 199, 63 uvedenej v zmluve s Fondom na podporu športu.  
Fond na podporu športu dáva dotáciu vo výške 50% z celkových oprávnených nákladov 
(výsledok verejného obstarávania, na realizáciu stavby, t.j 208 021,62 eur.) Pracovníci 
mesta pripravujú žiadosť na Fond na podporu športu na zachovanie pôvodnej dotácie 
vychádzajúcej zo zmluvy.  
2. Slovenský zväz ľadového hokeja – 244 000 eur (v podobe materiálneho vybavenia, 
nákup a inštalácia povrchu multifunkčnej plochy, roľba na ľad s kontajnerom, dresy, 
prilby, korčule, lopty , kužele, mantinely, osvetlenie a chladiarenský systém)  
3. Vlastné zdroje mesta (odsúhlasených uznesením č. 388/2021 MZ z 25. zasadnutia MSZ 
v Hurbanove 220 599, 82 eur + súhlas s financovaním realizácie Multifunkčnej športovej 
plochy a súhlas s financovaním rekonštrukcie priľahlej budovy a areálu – predkladaný 
materiál na 35. zasadnutie MSZ v Hurbanove  
9. „Nadstavba ZŠ s MŠ s VJM“  
1. Dokončenie 1.  etapy – bude súčasťou verejného obstarávania na 2. etapu po spracovaní 
statického posudku, prepracovaní projektovej dokumentácie a aktualizácii rozpočtu, 
prebieha spracovanie dokumentácie súdnym znalcom. Zdroje financovania:  
Vlastné zdroje mesta – (Uznesenie č. 549/2021 MZ z 34. zasadnutia MSZ v Hurbanove 
(30 000 eur) 
2. Dokončenie 2. etapy – Po zapracovaní realizačného statického posudku, aktualizácii 
rozpočtu a po súhlasnom vyjadrení dotknutých orgánov v prípade dostatočného časového 
rámca na vykonanie stavebných prác bude vyhlásené verejné obstarávanie formou 
podlimitnej zákazky. Zdroje financovania:  
Na základe súhlasu s podpisom zmenky (Uznesenie č. 550/2021 MZ z 34 zasadnutia MZ v 
Hurbanove a s prijatím finančných prostriedkov s Nadácie G. Bethlena (Uznesenie č. 
473/2021 MZ z 30 zasadnutia MSZ v Hurbanove), bolo pripísaných na účet mesta 216 601 
eura z Nadácie Gábora Bethlena.  
10. „MOPS II. - Miestna občianska poriadková služba“  
Cieľom projektu je riešenie poriadku a bezpečnosti v meste Hurbanovo a zvýšenie 
finančnej gramotnosti, zamestnateľnosti a zamestnanosti marginalizovaných komunít, 
predovšetkým Rómov. Úlohou členov OPS Hurbanovo bude aktívnou účasťou, 
asertívnym zasahovaním, vyjednávaním, vlastným príkladom a osobnou aktívnou účasťou 
ovplyvňovať komunitu v meste Hurbanovo k zlepšeniu svojho vlastného života, k 
dodržiavaniu verejného poriadku, nepoškodzovaniu a ochrane svojho majetku i majetku 
druhých. Aktuálny stav:  
Pred podpisom zmluvy s riadiacim orgánom, prebieha administrácia Zdroj financovania: 
NFP: 60 830,17 eur Vlastné zdroje: 3 300 eur (uznesenie č. 499/2021 MZ z 31. zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva v Hurbanove)  
ČASŤ B - projektové zámery podané ( prebieha administrácia zo strany riadiacich 
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orgánov, resp. doplnenie dokumentácie zo strany mesta)  
1. Nákup materiálno – technického vybavenia pre ZPS Smaragd  
Aktuálny stav: v administrácii riadiaceho orgánu, doplnenie žiadosti na základe výzvy 
riadiaceho orgánu Zdroj financovania:  
1. Uznesenie č. 551/2021 MZ z 34 zastupiteľstva MSZ v Hurbanove 10% 
spolufinancovanie z oprávnených výdavkov – max. 1500 eur  
2. Rekonštrukcia hygienických priestorov zariadenia sociálnych služieb Smaragd 
Aktuálny stav: Kontrola projektu a verejného obstarávania zo strany riadiaceho orgánu. 
Zdroj financovania: 1. MAS - IROP  
2. Vlastné zdroje mesta (Uznesenie č. 540/2021 MZ z 34. zasadnutia MSZ v Hurbanove) 
5% spolufinancovanie – 2631,58 eur. Neoprávnené výdavky – 367,59 eur. 
Nepredvídateľné výdavky – 2632, 44 eur.  
3. Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID 
19 Mesto Hurbanovo plánuje použiť nenávratné finančné prostriedky (ďalej len „NFP“) v 
rámci výzvy „Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s 
pandémiou COVID – 19“ v rámci aktivity “Investície do obstarania a modernizácie 
materiálno-technického a technologického vybavenia kultúrnych inštitúcií” v kultúrnom 
dome v Hurbanove na rekonštrukciu javiska, nové stoličky a stoly, kompletnú 
rekonštrukciu vysúvacieho hľadiska, výmenu závesov na okná, modernizáciu priestoru 
šatne a rekonštrukciu krytov radiátorov.  
V rámci aktivity „Zlepšenie úrovne hygienických štandardov“ zabezpečí Mesto 
Hurbanovo nákup materiálno – technologického vybavenia ako sú germicídne žiariče, 
terminál na meranie teploty s kontrolou rúška s bezdotykovou dezinfekciou rúk a 
veľkokapacitné bezdotykové dávkovače dezinfekcie slúžiace na ochranu zdravia v boji 
proti Covid -19 v Kultúrnom dome ako pre návštevníkov, tak aj osoby pôsobiace v zázemí 
kultúrneho domu. Aktuálny stav:  
Prebieha administratívna kontrola zo strany riadiaceho orgánu, po odsúhlasení dotácie sa 
začne proces verejného obstarávania na tovary a práce v projekte. Zdroj financovania:  
1. IROP  
2. Vlastné zdroje mesta (uznesenie č. 517/2021 MZ z 33. zasadnutia MSZ v Hurbanove)  
    5% spolufinancovanie – 9577, 47 eur. Neoprávnené výdavky – 5 000 eur. 
 
Mgr. Pupák poďakoval Mgr. Zahoranovej za kvalitne vypracovanú správu. Pripomenul 
vykonané úsporné opatrenia na mestskom úrade, ako bola aj zmena organizačnej 
štruktúry. Zmenil sa prístup oddelenia regionálneho rozvoja po personálnych zmenách. 
Posunom vpred je zmenená taktika pri riešení projektov. Veľké množstvo projektov 
manažoval externý partner samosprávy. Oddelenie regionálneho rozvoja prináša mestu 
financie prostredníctvom nenávratných finančných prostriedkov. 
Pán Ševčík vyjadril nespokojnosť kvôli pomalým prácam pri rekonštrukcii kultúrneho 
domu, ako aj pri zrekonštruovaní bytovky na ul. Šáradská. 
Mgr. Závodský, primátor mesta k rekonštrukcii kultúrneho domu uviedol, že sa vyskytli 
technické problémy pri projektovej dokumentácii a počas verejného obstarávania. 
Pri bytovkách boli schválené finančné prostriedky, žiaľ z tých sa nedali obnoviť obidve 
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bytovky. Sociálne zariadenia boli úplne v dezolátnom stave. Zámerom mesta je opraviť 
najprv jednu bytovku, ktorá už bude slúžiť na bývanie. V rámci finančných možností 
mesto pristúpi k rekonštrukcii druhej bytovky. 
 
Bc. Tomaščin opätovne pripomenul realizáciu dokončenia nadstavby Základnej školy 
s materskou školou Árpáda Fesztyho s VJM. Dotazoval pána primátora na vykonané 
kroky zo strany mesta od minulého zasadnutia MZ.  
Mgr. Závodský, primátor mesta v krátkosti zhrnul situáciu. Po odovzdaní projektu bolo 
zistené, že neboli vykonané všetky stavebné práce a nebolo dodané také množstvo 
materiálu, aké bolo vyfakturované. Z uvedeného dôvodu na tom pracuje súdny znalec. Pán 
primátor uviedol, že zo strany mesta bolo podané trestné oznámenie na Okresnú 
prokuratúru Komárno na neznámeho páchateľa. Trestné oznámenie bolo postúpené na 
Okresné riaditeľstvo policajného zboru Komárno k vyšetreniu trestného činu. Uskutočnilo 
sa online rokovanie predstaviteľov Nadácie Gábora Bethlena, kde mesto žiadalo 
predĺženie termínu ukončenia stavby.  
 
Uznesenie  č. 568/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
informatívnu správu o aktívnych projektoch a podaných projektových zámeroch. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                   za                                 8                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
12.4 Žiadosť o odpredaj pozemku pod trafostanicou pri ľadovej ploche pre ZSE 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
        Stavebník, spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 
47 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, 
vložka číslo: 3879/B, IČO: 36 361 518 v zastúpení spoločnosti Bevatron s.r.o. požiadala o 
súhlas s odkúpením časti pozemku v k. ú. Bohatá pod plánovanú kioskovú trafostanicu v 
rámci realizácie stavby: „Hurbanovo ľadová plocha, VNK, TS, NNK“.  
Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 523/2021-MZ zo dňa 25.11.2021 odsúhlasilo zámer 
odpredaja uvedeného pozemku. Jedná sa o pozemok, oddelený z parcely registra „C“ č. 
1137/8 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 35 m2, zapísaného na LV č. 907. 
Novovytvorený pozemok, parcela registra „C“ č. 1137/17 o výmere 35 m2 bola vytvorená 
geometrickým plánom č. 50301241-8/2022 zo dňa 31.01.2022, vyhotoveného geodetkou 
Ing. Klaudiou Ostružlíkovou.  
Odpredaj novovytvoreného pozemku do výlučného vlastníctva spoločnosti 
Západoslovenská distribučná, a. s. je jednoznačným verejným záujmom pre mestskú časť 
Hurbanovo - Bohatá, nakoľko kiosková trafostanica osadená na predmetnom pozemku 
bude dodávať elektrickú energiu v požadovanom množstve, čo bude pozitívnym prínosom 



 
Zápisnica z videokonferencie 35. rokovania Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 

konaného dňa 03. 02. 2022 
- 22 - 

 
pre obyvateľov a podnikateľov mestskej časti Bohatá. Súčasná sieť distribútora nie je 
schopná zabezpečiť dodanie potrebného množstva elektrickej energie hlavne pre 
podnikateľské subjekty. Dohodnutá kúpna cena za odpredaj novovytvoreného pozemku je 
vo výške 100,00 €. 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. 
 
Uznesenie  č. 569/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
k o n š t a t u j e, 
že odpredaj novovytvoreného pozemku, parcely registra „C“ č. 1137/17 – zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 35 m2, zapísaného na LV č. 907, ktorý bol určený 
geometrickým plánom č. 50301241-8/2022 zo dňa 31.01.2022, vyhotoveného geodetkou 
Klaudiou Ostružlíkovou, zapísaného na LV č. 907 do vlastníctva žiadateľa spoločnosti 
Západoslovenská distribučná, a.s. za kúpnu cenu vo výške 100,00 € je prípad hodný 
osobitného zreteľa. 
o d ô v o d ň u j e  prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne: 
Žiadateľ je stavebníkom stavby „Hurbanovo ľadová plocha, VNK, TS, NNK“, na ktorej 
bude osadená stavba kioskovej transformačnej stanice, ktorá je nevyhnutná na jej 
prevádzku. 
Odpredaj vyššie uvedenej časti pozemku pre spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. 
je jednoznačným verejným záujmom pre mestskú časť Hurbanovo - Bohatá, nakoľko 
kiosková trafostanica osadená na predmetnom pozemku bude dodávať elektrickú energiu v 
požadovanom množstve, čo bude pozitívnym prínosom pre obyvateľov a podnikateľov 
mestskej časti Bohatá. 
s c h v a ľ u j e 
zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo odpredať pozemok, parcelu registra „C“ č. 1137/17 
o výmere 35 m2 v k. ú. Bohatá, zapísaného na LV č. 907, vytvorený geometrickým plánom 
č. 50301241-8/2022 zo dňa 31.01.2022, vyhotovený geodetkou Klaudiou Ostružlíkovou 
do výlučného vlastníctva spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom 
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, za kúpnu cenu vo výške 100,00 €. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                   za                                 8                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 13 – D i s k u s i a 
        V rámci diskusie Mgr. Závodský, primátor mesta informoval o zverejnení termínu 
komunálnych volieb, ktoré prvýkrát budú spojené s voľbami do VÚC a mali by sa konať 
29. 10. 2022. Kvôli sviatku všetkých svätých a prázdnin  zvažujú o posunutie termínu na 
22. 10. 2022.  
Pán primátor vyjadril úprimnú sústrasť rodine neb. Ing. Zoltána Hegyiho, ktorý bol 
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dlhoročný poslanec MZ ako aj zamestnanec mesta. Vyjadril hlbokú vďaku za jeho prácu. 
Pri potrebe je mesto nápomocné poskytnúť rodine pomocnú ruku. 
Mgr. Pupák prosil ešte raz otvoriť tému „sociálny taxík“ a informoval sa o oprave štátnej 
cesty I/64 v Bohatej. 
Mgr. Závodský, primátor mesta uviedol, že Komisia sociálna, bytová a zdravotná pri MZ 
v Hurbanove môže ešte raz prejednať tému „sociálny taxík“ a nájsť ďalšie riešenie. 
K oprave štátnej cesty dodal, že mesto čaká na informácie od Slovenskej správy ciest. 
RNDr. Hamranová informovala o výjazdovom očkovaní, ktoré sa uskutoční 10. 2. 2022 
o 9.00 hodine v Kultúrnom dome Hurbanovo. Záujemcovia sa môžu prihlásiť telefonicky, 
resp. mailovou formou na mestský úrad. 
 
K bodu 14 – Z á v e r  
        Nakoľko  program  rokovania  mestského zastupiteľstva  bol prerokovaný, primátor 
mesta Mgr. Peter Závodský sa poďakoval všetkým prítomným videokonferencie 
a ukončil 35. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove. 

 
 
 
 

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