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Z á p i s n i c a 

 
z  videokonferencie 36. rokovania Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,  

ktoré sa konalo dňa 17. 03. 2022  
 

Rokovanie  36.  zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v  Hurbanove otvoril      
Mgr. Peter Závodský, primátor  mesta za účasti 9 poslancov. Pri otvorení rokovania 
Mgr. Pupák a Jozef Doležaj neboli prítomní. 

 
 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 
Ing. Martina Kardhordó, vedúca ekonomického oddelenia MsÚ 
JUDr. Miroslav Rusňák, vedúci oddelenia ÚS a OH 
Jozef Provazník, náčelník MsP Hurbanovo 

 
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 Všeobecne záväzného nariadenia mesta o mestskej polícii 
  5. Súhlas s financovaním dokončenia nadstavby ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho v rámci    
      projektu „Óvoda bővítése Ógyallán – Rozšírenie MŠ v Hurbanove“      
  6. Súhlas s poskytnutím ubytovacích kapacít pre utečencov z Ukrajiny 
  7. Návrh II. zmeny rozpočtu mesta Hurbanovo na rok 2022 
  8. Správa o výsledku kontroly hlavného kontrolóra mesta HK/2/2022 
  9. Správa o činnosti Mestskej polície v Hurbanove za rok 2021 
10. Správa k pohľadávkam k 31. 12. 2021 
11. Rôzne 
  11.1  Súhlas s odpredajom pozemku pre Západoslovenskú distribučnú, a.s. – II. kolo 
  11.2  Informácia k výpožičke priestorov pre ADOS ŽIVOT s.r.o. (MOM) a spoločnosť   
           DARTON s.r.o.  
  11.3  Žiadosť o odpustenie nájmu pre Rehabilitačné centrum TOMI s.r.o. 
  11.4  Žiadosť o odkúpenie pozemku – Radko Loučka – I. kolo 
  11.5  Žiadosť o odkúpenie pozemku – Etela Ďurčovičová – I. kolo 
  11.6  Žiadosť o odkúpenie pozemku – Ing. Martin Nemček – I. kolo 
  11.7  Žiadosť o prenájom pozemku a priestorov – Kynologický klub Hurbanovo – I. kolo 
  11.8  Žiadosť o prenájom pozemku – Tamás Turbáč – I. kolo 
  11.9  Súhlas s odpredajom nevyradeného hydraulického lisu na oddelení Úseku služieb   
            Hurbanovo 
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11.10 Informácia o vzdaní sa členstva v Komisii športu a spolupráce s mládežou pri MZ  
          v Hurbanove 
12. Diskusia 
13. Záver 
 
Program rokovania videokonferencie z 36. zasadnutia mestského zastupiteľstva  
konaného dňa 17. 03. 2022 bol deviatimi poslancami mestského zastupiteľstva schválený. 
 
Mgr. Peter Závodský, primátor mesta predložil návrh na zloženie  pracovných  komisií 
a určil zapisovateľku a overovateľov zápisnice nasledovne: 
Návrhová komisia:  
Bc. Štefan Tomaščin, Mgr. Štefan Pupák, Anna Žigová 
Do návrhovej komisie boli hlasovaním – „za“ – 8, „proti“ – 0, „zdržal sa“ – 1 (Žigová),  
zvolení navrhnutí členovia.  
Na rokovanie videokonferencie sa pripojili aj poslanci Mgr. Pupák a pán Doležaj. 
Mandátová komisia:  
RNDr. Mária Hamranová, PaedDr., Mgr. Angelika Hajníková, Mgr. Ľuboš Tužinčin 
Do mandátovej komisie boli hlasovaním – „za“ – 11, „proti“ – 0, „zdržal sa“ – 0 zvolení 
navrhnutí členovia. 
Zapisovateľka:                                     Silvia Fejesová 
 
Overovatelia:       Eduard Ševčík 
                                                                         František Schvarcz                                                                                                         
 
K bodu 2 – I n t e r p e l á c i a 
     V rámci interpelácie Bc. Tomaščin tlmočil prosbu obyvateľov z viacerých lokalít 
mesta ohľadom neaktívnych previsujúcich telekomunikačných vedení telefónnych stĺpov. 
Žiadal osloviť Slovak Telekom, a.s. o monitorovanie, resp. odstránenie vedení. 
- Upozornil na uloženú dažďovú vpusť nesprávnym smerom pri kostole sv. Ladislava, 
ktorá je nebezpečná hlavne pre cyklistov.  
Ing. Dobi na prvý dotaz uviedol, že nadviaže kontakt s obchodníčkou spoločnosti 
Telekom a. s. a tlmočí požiadavku. 
JUDr. Rusňák ohľadne dažďovej vpuste konštatoval, že po tvaromiestnej obhliadke 
zamestnancov Úseku služieb je vpusť nevhodne namontovaná. Dá sa otočiť až po 
vybúraní celej vpuste.  
Mgr. Tužinčin tlmočil sťažnosť obyvateľov ohľadne obťažovania neslušným správaním 
maloletými rómskymi deťmi na parkovisku obchodného domu Lidl. 
Mgr. Závodský, primátor mesta uviedol, že situáciu mestská polícia viackrát riešila. 
Uvedená problematika tiež bola riešená aj pri obchodnom dome Tesco.  
Pán Provazník, náčelník MsP doplnil, že situácia je pravidelne riešená. Mestská polícia je 
v kontakte so zodpovedným pracovníkom, ktorý problematiku stále hlási.  
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Poslanec Ševčík prosil o orezanie stromov kvôli efektívnejšiemu osvetleniu kostola sv. 
Ladislava. 
Poslankyňa Žigová prosila dohliadnuť pri zbere plastov na ul. Sesílešskej, nakoľko 
neprispôsobiví občania mesta rozhadzujú obsah plastových vriec. 
Mgr. Závodský, primátor mesta konštatoval, že tento problém sa objavil potom, keď sa 
začalo zálohovanie PET fliaš. Neprispôsobiví občania si myslia, že obyvatelia dávajú do 
vriec zálohované fľaše, ktoré by mohli následne vrátiť.  
Mestská polícia zvýšila hliadkovú činnosť pri zbere plastov, hlavne pri kritických uliciach. 
Mesto vie o tomto probléme a neustále ho rieši. 
 
K bodu 3 
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 
Na 35. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, konaného dňa 03. 02. 2022 boli 
prijaté uznesenia od čísla 557 do 569/2022 - MZ.  
Ukladaciu časť neobsahovalo ani  jedno uznesenie. 
 
K bodu 4 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta o mestskej polícii 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 

Návrh je spracovaný v zmysle § 2 ods. 2) zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej 
polícii v znení neskorších predpisov a § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení jeho zmien a doplnení. Na 35. zasadaní MZ dňa 03.02.2022 bolo 
poslancami MZ schválené uznesenie č. 557/2022-MZ zo dňa 04.02.2022 o vyhovení 
protestu prokurátora, ktorý sa týkal Všeobecne záväzného nariadenie mesta Hurbanovo č. 
127 o mestskej polícii. Termín zrušenia VZN bol určený prijatím uznesenia MZ o 
schválení nového VZN o mestskej polícii, ktoré sa prerokuje na najbližšom zasadaní MZ 
dňa 17.03.2022. Vzhľadom na vyššie uvedené bol vypracovaný predložený návrh VZN o 
mestskej polícii. Na prijatie všeobecne záväzného nariadenia je potrebný súhlas 
trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov podľa § 12, ods. 7) Zákona. 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o mestskej polícii bol vyvesený na úradnej tabuli 
mesta a webovej stránke od 08.02.2022. Pripomienky písomne alebo elektronicky bolo 
možné podať do 22.02.2022. Do uvedeného dátumu nebola elektronicky ani poštou 
doručená žiadna pripomienka. 
 
Do diskusie k uvedenému bodu sa nikto neprihlásil. 

 
Uznesenie  č. 570/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
p r i j í m a   
Všeobecne záväzné nariadenie o mestskej polícii bez pripomienok. 
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Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 5 
Súhlas s financovaním dokončenia nadstavby ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho v rámci   
projektu „Óvoda bővítése Ógyallán – Rozšírenie MŠ v Hurbanove“ 
Materiál predkladala Mgr. Zahoranová, vedúca oddelenia regionálneho rozvoja a Ing. 
Kardhordó, vedúca ekonomického oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 

Mestské zastupiteľstvo bolo na 30. zasadnutí informované o aktualizácii 
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.  
Mestské zastupiteľstvo na 30. zasadnutí súhlasilo s realizáciou dokončenia nadstavby v 
prípade, že mesto získa finančné prostriedky z vyššie uvedeného projektu, taktiež súhlasilo 
s verejným obstarávaním a prijatím finančných prostriedkov v rámci daného projektu.  
Na 34. zasadnutí MZ bolo odsúhlasené financovanie stavebných úprav/ prác na nadstavbe 
ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho v Hurbanove, ktoré je nevyhnutné vykonať pred pokračovaním 
II. etapy stavby vo výške 30 000 eur z vlastných zdrojov mesta Hurbanovo. V rámci 
prípravy podkladov do verejného obstarávania na ďalšiu etapu stavebných prác bolo 
nevyhnutné preveriť aktuálny stav stavby po zrealizovanej prvej etape so statikom a 
projektantom stavby. Vypracovaný statický posudok navrhuje také technické riešenia, 
ktoré sú v súlade s aktuálne platnými normami na Slovensku, zameranými predovšetkým 
na bezpečnosť detí, pre ktoré sa dané priestory pripravujú. Následne sa požiadavky statika 
zapracovali do projektovej dokumentácie stavby a vykonal sa nový prepočet predbežných 
finančných nákladov na celkové dokončenie nadstavby. Zapracovanie nevyhnutných 
zmien uvedených v statickom posudku spôsobilo významné navýšenie ceny stavby. 
Rozpočtovanú cenu ovplyvnil aj enormný nárast cien stavebných materiálov v dôsledku 
celosvetovej pandémie COVID-19 a komplikovanej medzinárodnej situácie. Z uvedeného 
aktualizovaného rozpočtu vyplýva, že po započítaní dotácie, ktorú Mesto získalo v rámci 
projektu „Óvoda bővítése Ógyallán – Rozšírenie MŠ v Hurbanove“ na kompletné 
dokončenie stavby bude potrebných ešte 183 075, 16 eura. Vzhľadom na stanovený termín 
dokončenia stavebných prác je potrebné zabezpečiť financovanie investície.  
Zamestnanci mesta zaslali žiadosť na dotačný orgán o schválenie zmeny v poskytnutej 
finančnej podpore s viacerými návrhmi riešenia situácie, aj s prosbou o čo najskoršiu 
odpoveď, ale tou zatiaľ mesto nedisponuje. V prípade ak sa realizácia nadstavby 
neuskutoční bude musieť mesto vrátiť finančné prostriedky získané na druhú etapu 
stavebných prác a zároveň, môže nastať situácia, že bude potrebné vrátiť prostriedky 
získané v rámci prvej etapy (60 000 000 Ft). Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti 
žiadame MZ o súhlas s financovaním dokončenia nadstavby z úverových zdrojov do 



 
Zápisnica z videokonferencie 36. rokovania Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 

konaného dňa 17. 03. 2022 
- 5 - 

 
výšky 200 000 EUR, ktoré pokryjú navýšené výdavky vyčíslené v aktuálnom rozpočte ako 
aj prípadné nepredvídateľné výdavky súvisiace s Nadstavbou ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho.  
 
Mgr. Pupák, predseda Komisie výstavby, regionálneho rozvoja a územného plánovania 
pri MZ v Hurbanove konštatoval, že po prerokovaní materiálu komisia odporúča 
navrhované uznesenie schváliť.  
Poslankyňa Žigová z toho dôvodu bola za schválenie návrhu uznesenia, aby mesto 
nemuselo vrátiť financie získané z prvej etapy.  
Poslanec Botoš pripomenul nedokončené stavebné práce a nedodané materiály na 
nadstavbe ZŠ s MŠ – I. etapa zo strany zhotoviteľa vo výške 30 000 €. Pán poslanec žiadal 
pána primátora o vykonanie ďalších právnych krokov.  
Mgr. Závodský, primátor mesta zdôraznil, že po oboznámení sa so situáciou bolo podané 
trestné oznámenie na Okresnú prokuratúru Komárno na neznámeho páchateľa. Trestné 
oznámenie bolo postúpené na Okresné riaditeľstvo policajného zboru Komárno k 
prešetreniu trestného činu. Vyšetrovateľ situáciu naďalej vyšetruje aj po vypočutí pána 
primátora.  
Poslanec Ševčík prosil o riešenie priorít mesta, t.j. rekonštrukcia kultúrneho domu, obnova 
povrchu miestnej komunikácie v Novej Trstenej a oprava chodník na ul. Športovej.  
Mgr. Závodský, primátor mesta ubezpečil pána Ševčíka, že mesto intenzívne pracuje aj 
na ostatných investíciách. 
Poslanec Schvarcz plne súhlasil s pánom Ševčíkom. Pýtal sa, že čo bude v tom prípade, 
keď úverové zdroje nepostačujú na dokončenie nadstavby ZŠ s MŠ ÁF s VJM. 
Mgr. Závodský, primátor mesta dúfa, že nepríde žiadnym iným okolnostiam, ktoré by 
navýšili cenu stavby.  
Poslanec Melich podporil návrh uznesenia s ťažkým srdcom, nakoľko by si vedel 
predstaviť financie už v rozrobených projektoch a súhlasil s poslancami, aby sa 
špecializovalo na rozpracované projekty, ktoré sú pre mesto dôležité. 
Poslanec Doležaj osobne podporil návrh uznesenia. Otázne je, či prijatý úver bude 
postačujúci na dokončenie nadstavby. 
 
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 na financovanie/ 
spolufinancovanie realizácie kapitálových výdavkov mesta, financovanie nadstavby 
ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho s VJM vo výške 200 000 €.         

Hlavný kontrolór mesta preveruje 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 200 000 € na financovanie/ 
spolufinancovanie realizácie kapitálového výdavku Mesta Hurbanovo, financovanie 
Nadstavby ZŠ a MŠ Árpáda Fesztyho s VJM vo výške 200 000 € v roku 2022. 
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Celková suma dlhu mesta k 31.12.2021 je 21,85 %, v prípade čerpania úveru vo výške 200 
000 eur v roku 2022 sa zvýši na 24,65 %. Do 50 % - nej úverovej zaťaženosti môže mesto 
prijať ešte úver do max. výšky 1 800 000 €.  
Zabezpečenie splácania návratných zdrojov financovania mestom po prijatí pôžičky bolo 
splnené. Splnenie dvoch podmienok /úverová zaťaženosť, splátková zaťaženosť/ podľa § 
17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. (súčasne) je zákonnou podmienkou na 
prijímanie návratných zdrojov financovania. Podľa tohto prepočtu zostáva priestor na 
čerpanie prípadných ďalších úverov v roku 2022, resp. v ďalších rokoch. Dodržanie 
podmienok pre prijatie nových návratných zdrojov financovania podľa § 17 odseku 6 
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy preveruje vždy pred ich prijatím 
hlavný kontrolór mesta. 
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 200 000 €  s ú  d o d r ž a n é. 
 
Uznesenie  č. 571/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
prijatie úveru do výšky 200 000 eur na financovanie dokončenia nadstavby ZŠ s MŠ 
Arpáda Fesztyho v rámci projektu  “Óvoda bővítése Ógyallán – Rozšírenie MŠ 
v Hurbanove“. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 

Uznesenie  č. 572/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje 
zrušenie uznesenia č. 549/2021 – MZ z 34. zasadnutia MZ v Hurbanove konaného dňa 
14.12.2021. 
 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 

K bodu 6 
Súhlas s poskytnutím ubytovacích kapacít pre utečencov z Ukrajiny 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 

V súvislosti so vzniknutou situáciou na Ukrajine, ktorú spôsobil hromadný prílev 
cudzincov na územie Slovenskej republiky, mesto Hurbanovo pristúpilo k zisteniu 
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možnosti poskytnutia ubytovania – dočasného útočiska štátnym občanom Ukrajiny a ich 
rodinným príslušníkom ako formu humanitárnej pomoci. V tejto súvislosti bol vládou SR 
schválený Návrh na vyhlásenie poskytovania dočasného útočiska podľa § 29 ods. 2 zákona 
č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov štátnym občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom – č. uznesenia 
144/2022 zo dňa 28.02.2022. Mesto Hurbanovo môže poskytnúť ubytovacie kapacity v 
nasledovných priestoroch:  
- Futbalový štadión - v budove hľadiska futbalového štadióna je k dispozícii na poschodí 5 
menších miestností určených na ubytovanie, v každej s dvomi posteľami, jedna väčšia 
miestnosť – vhodná aj pre 6 postelí (sú tam tri), alebo aj poschodové postele.  
Nachádza sa tu kuchynka aj sociálne zariadenie. Ubytovanie je možné po menšej investícii 
do kuchynky, sociálnych zariadení, prípadne postelí.  
- Budova na ul. Arpáda Fesztyho č. 2485/29 (bývalý Kelt) – 2 miestnosti, v núdzi 
použiteľné na ubytovanie, k dispozícii iba toaleta, bez sprchy a kuchynky.  
- Bytovky na Šáradskej č. 22 a 24 – 8 bytových jednotiek určených na ubytovanie, 
použitie na bývanie možné len po vykonaní určitých prác.  
- Pre prípad najvyššej núdze je možné použitie školských telocviční, prípadne iných 
priestorov vhodných na núdzové ubytovanie.  
- Rekreačná chata Chľaba – so súhlasom OZ môže mesto ponúknuť na spomínaný účel. 
Ďalšie ubytovacie kapacity ponúkli cirkvi a združenia na území mesta Hurbanovo.  
Z dôvodu zabezpečenia humanitárnej pomoci pre utečencov z Ukrajiny a ich rodinných 
príslušníkov v prípade umiestnenia v Hurbanove, mesto navrhuje navýšiť výdavky v rámci 
programu 13 - Sociálna oblasť o 5 000 €, ktoré budú použité na zabezpečenie ich 
nevyhnutných potrieb. Toto navýšenie je zohľadnené v návrhu II. zmeny rozpočtu. 
 
Mgr. Pupák sa informoval o počte utečencov, evidovaných mestom Hurbanovo.  
Mgr. Závodský, primátor mesta uviedol, že úlohou mesta je každý deň hlásiť počet 
utečencov na Okresný úrad Komárno. Neoficiálne mesto dostalo informácie od 
cudzineckej polície o štyroch osobách. Momentálne mesto vie o ďalších  troch osobách, 
ktoré sú ubytované u súkromných osôb, ktoré požiadali o súčinnosť. Mesto spolupracuje 
so ZMOS-om ako aj s Úniou miest Slovenska. Každý druhý deň prebieha online rokovanie 
k danej problematike. 
 

Uznesenie  č. 573/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s poskytnutím voľných alebo núdzovo vytvorených ubytovacích kapacít mesta Hurbanovo 
pre utečencov z Ukrajiny a s financovaním nevyhnutných výdavkov z rozpočtu mesta. 
Možnosť čerpania prostriedkov poskytnutých štátom na tento účel tým nie je vylúčená. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
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K bodu 7 
Návrh II. zmeny rozpočtu mesta Hurbanovo na rok 2022 
Materiál predkladala Ing. Kardhordó, vedúca ekonomického oddelenia MsÚ. Písomná 
správa tvorí prílohu zápisnice. 

Rozpočet mesta na rok 2022 bol schválený uznesením č. 541/2021- MZ, dňa 14. 12. 
2021 pri celkovej výške 8 998 429 €. Doteraz bola schválená jedna zmena rozpočtu 
uznesením č. 561/2022-MZ zo dňa 3. 2. 2022. Predložený návrh II. zmeny rozpočtu 
obsahuje len nevyhnuté zmeny, ktoré je potrebné v súčasnej dobe riešiť. Jedná sa 
predovšetkým o zapracovanie získaných dotácií, grantov, úverových zdrojov, zvýšenie 
výdavkov na údržbu budov mesta, vyčlenenie finančných prostriedkov na humanitárnu 
pomoc, ako aj úpravu výdavkov na nemocenské dávky.  
Návrh II. zmeny rozpočtu mesta obsahuje nasledovné zmeny:  
Zvýšenie rozpočtovaných príjmov a s tým súvisiacich výdavkov:  
- zvýšenie príjmov z dotácie od nadácie Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a úverových 
zdrojov mesta a ich použitie na dokončenia nadstavby ZŠ s MŠ Á. Fesztyho (rozšírenie 
materskej školy),  
- zvýšenie príjmov zo získaných grantov v oblasti kultúry a ich použitie na stanovený účel 
(interiérové vybavenie knižnice a aktivity pre verejnosť).  
Zvýšenie rozpočtovaných príjmov:  
- navýšenie príjmov z dobropisov (z preplatkov na elektrickej energii a plyne),  
- navýšenie príjmov získaných z refundácie výdavkov vynaložených v roku 2021 v oblasti 
ochrany proti COVID 19.  
Zmeny v oblasti výdavkov:  
- presun, resp. navýšenie financií na zabezpečenie humanitárnej pomoci pre utečencov z 
Ukrajiny,  
- presun voľných finančných zdrojov v rámci podprogramu 12.8. na údržbu vedľajšej 
budovy v areáli zdravotného strediska,  
- presun, resp. navýšenie financií na nemocenské dávky platené počas práceneschopnosti 
zamestnancov.  
Po zapracovaní všetkých navrhovaných úprav rozpočet zostane vyrovnaný, pri celkovej 
výške 9 549 109 €. Číselné vyjadrenie navrhovaných zmien je uvedené v tabuľkovej časti 
návrhu II. zmeny rozpočtu mesta. Ostatné položky rozpočtu ostávajú nezmenené.   
         
Uznesenie  č. 574/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
II. zmenu rozpočtu mesta na rok 2022 podľa predloženého návrhu. Celková výška 
rozpočtovaných príjmov aj výdavkov po zapracovaní všetkých úprav je 9 549 109 €. 
 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 



 
Zápisnica z videokonferencie 36. rokovania Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 

konaného dňa 17. 03. 2022 
- 9 - 

 
O 17.30 hod. sa poslanec Melich ospravedlnil a z osobných dôvodov opustil rokovanie 
videokonferencie MZ. 
 
K bodu 8 
Správa o výsledku kontroly hlavného kontrolóra mesta HK/2/2022 

Na základe§ 18f pís. i) zákona č. 369 /1990 Zb. o obecnom zriadení vykonal v 
termíne od 24. 01. 2022 hlavný kontrolór mesta Hurbanovo Ing. Koloman Cserge kontrolu 
v povinnej osobe Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo, IČO: 00 306 
452 s cieľom preveriť dodržanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania 
k vypracovaniu stanoviska HK k prijatiu úveru vo výške 400 000 EUR.  
Termín vykonania kontroly: od 24. 01. 2022 do 07. 03. 2022. Kontrolované obdobie, roky 
2020, 2021. 
Ku kontrole boli povinnou osobou predložené, účtovná závierka mesta za rok 2021 a 
2020: súvaha, výkaz ziskov a strát a finančné výkazy (výkaz FIN 1-12 Finančný výkaz o 
príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách, FIN 5-04 Finančný výkaz o dlhových 
nástrojoch a vybraných záväzkoch a FIN 6-04 Finančný výkaz o bankových účtoch a 
záväzkoch obcí, vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií). 
Z analýzy dokumentácie k cieľu kontroly oprávnená osoba zistila nasledovné skutočnosti: 
1. Celková suma dlhu mesta vyčíslená v zmysle§ 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. 
z. k 31. 12. 2021predstavuje16,24 %.  
2. Percentuálna výška ukazovateľ splácania úrokov a úverov podľa 17 ods. 6 písm. b) 
zákona č. 583/2004 Z. z. k 31. 12. 2021 predstavuje 3,62 %.  
3. Skutočné bežné príjmy mesta a RO k 31.12.2020 boli vo výške 7 135 321,26 €.  
4. Celková suma dlhu mesta vyčíslená v zmysle § 17 ods. 6 písm. a) zák. 583 /2004 Z. z. k 
termínu refinancovania po zohľadnení prijatého úveru vo výške 400 000 € predstavuje 
21,85 %.     
5. Celková suma dlhu mesta vyčíslená v zmysle § 17 ods. 6 písm. b) zák. 583 /2004 Z. z. k 
termínu refinancovania po zohľadnení prijatého úveru vo výške 400 000 € predstavuje 
4,21 %.  
6. Z vyššie uvedeného vyplýva, že celková možnosť prijatia úverov Mesta Hurbanovo do 
50 % úverovej zaťaženosti je do výšky max. 2 000 tis. € bez porušenia príslušných 
ustanovení zákona č. 583 /2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov.  
Výsledok kontroly: 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  d o d r ž a n é.  
Na základe vykonaného overovania neboli zistené žiadne nedostatky.    
 

Uznesenie  č. 575/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
Správu o výsledku kontroly hlavného kontrolóra HK/2/2022. 



 
Zápisnica z videokonferencie 36. rokovania Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 

konaného dňa 17. 03. 2022 
- 10 - 

 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 9 
Správa o činnosti Mestskej polície v Hurbanove za rok 2021 
Materiál predkladal Jozef Provazník, náčelník MsP Hurbanovo. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 

Mestská polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných a 
mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh 
vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského 
zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta. Mestská polícia svojím zadelením v 
štruktúre mestských organizácií nespadá pod mestský úrad, hoci je s ním úzko spojená. 
Tvorí samostatnú organizačnú zložku mesta. Činnosť mestskej polície riadi náčelník MsP 
a jeho priamym nadriadeným je primátor mesta. Náčelníka MsP na návrh primátora 
vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo. Mestské zastupiteľstvo taktiež určuje 
organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov mestskej 
polície s prihliadnutím na rozsah jej úloh.          
V roku 2020 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 
306/2020- MZ na svojom zasadnutí dňa 10.09.2020 nový Organizačný poriadok Mestskej 
polície Hurbanovo a nadobudol účinnosť dňa 01.10.2020. K hlavným zmenám došlo vo 
výkone služby a to k zrušeniu nepretržitej prevádzky a zníženie plánovaného počtu 
príslušníkov MsP z 10 na 8 príslušníkov.  
Z uvedeného dôvodu výkon služby sa zabezpečuje v nerovnomerne rozvrhnutom 
pracovnom čase bez nepretržitej prevádzky, rozvrhnutom podľa plánu náčelníka MsP s 
prihliadnutím na aktuálne potreby mesta Hurbanovo.  
Počet príslušníkov obecnej polície, ktorí v hodnotenom období nastúpili na odbornú 
prípravu príslušníka obecnej polície:  

K hodnotenému obdobiu stav príslušníkov a zamestnancov MsP Hurbanovo je 
nasledovný: 8 zamestnancov, všetci s odbornou spôsobilosťou.  
Plnenie úloh obecnej polície pri zabezpečovaní verejného poriadku v obci, ochrany 
životného prostredia, poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných 
priestranstvách a verejne prístupných miestach:  

Správa bola vypracovaná v súlade s uznesením MZ v Hurbanove, ktorá ukladá 
náčelníkovi Mestskej polície Hurbanovo pravidelne ročne predkladať orgánom mesta 
správu o činnosti mestskej polície. Plnenie úloh mestskej polície bolo za uvedené obdobie 
vykonávané v súlade so Zákonom SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení 
neskorších predpisov.  
V roku 2021 bola činnosť MsP zameraná najmä na kontrolu dodržiavania verejného 
poriadku v meste Hurbanovo a v jeho mestských častiach, zabezpečenie zjazdnosti ciest, 
na predchádzanie vytvárania čiernych skládok, na kontrolu dodržiavania platných 
ustanovení VZN mesta Hurbanovo, kontrolu dodržiavania bezpečnosti a plynulosti cestnej 
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premávky a na objasňovanie priestupkov v rámci vecnej a miestnej príslušnosti. Od 
januára 2021 bola činnosť MsP zameriavaná aj na dodržiavanie opatrení v súvislosti s 
pandémiou pričom v mesiacoch apríl a máj sa postupne uvoľňovali opatrenia v súvislosti s 
ochorením Covid-19. Následne boli tieto opatrenia prijaté aj v novembri a decembri 
hodnoteného roka.  
V rámci svojich právomocí MsP riešila i podnety a požiadavky zo strany občanov, 
primátora mesta, poslancov MZ, inštitúcií a organizácií nachádzajúcich sa na území mesta, 
ako aj preverovanie priestupkov v súvislosti s opatreniami nariadenými vládou SR.  
V záujme plnenia úloh pri zabezpečení verejného poriadku v meste Mestská polícia úzko 
spolupracuje s Policajným zborom Slovenskej republiky, teda Obvodným oddelením PZ 
Hurbanovo, ako aj Okresným riaditeľstvom PZ Komárno. Spolupráca s Policajným 
zborom je kooperovaná najmä pri určovaní priorít prevencie kriminality, ochrany 
verejného poriadku, ochrany majetku občanov a majetku mesta, pričom túto môžem 
hodnotiť pozitívne. V úzkej súčinnosti s policajným zborom je stále prejednávaný nápad 
protiprávnych konaní v rámci mesta a sú prijímané opatrenia smerujúce k zníženiu nápadu 
v oblasti trestných činov a priestupkov, postup pri kontrole dodržiavania 
epidemiologických opatrení a taktiež aj zabezpečovanie plošného testovania a očkovania 
občanov. V roku 2021 počet priestupkov v blokovom konaní bol 297 a celková výška 
finančnej hotovosti činila 6 714,5 €. Počet odovzdaných prípadov bolo 14. Počet 
oznámených priestupkov 16, nárast o 15 prípadov (správne konanie). Počet odložených 
vecí 2 a uložených priestupkov 1. Počet priestupkov riešených upozornením 264.  
Na úseku priestupkov proti verejnému poriadku podľa § 47, zák. č. 372/90 Zb., kde je 
evidovaných 27 priestupkov a to hlavne znečistenie verejného priestranstva, rušenie 
nočného kľudu, teda skutky, ktoré sú páchané v dobe nočného kľudu a to v čase od 22.00 
hod. do 06.00 hod., taktiež nám tu spadajú priestupky, kde páchateľ budí verejné 
pohoršenie, alebo neuposlúchne výzvu verejného činiteľa.  
V roku 2021 sa MsP podarilo znížiť nápad priestupkov proti verejnému poriadku oproti 
roku 2020 o 27 %, čo považujeme za úspech nakoľko problém rušenia nočného kľudu sa 
dotýka veľkej väčšiny občanov mesta, preto sa MsP snaží preventívne pôsobiť v 
lokalitách, kde dochádza k rušeniu nočného kľudu. Hliadky, ak nie je nejaký iný prípad, 
ktorý je potrebné riešiť, sa zdržujú v uvedených lokalitách, aby sa takto predchádzalo 
vzniku vyššie opísaných udalostí. Na úseku priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu 
podľa § 49 zák. č. 3 72190 Zb., kde sú evidované 4 priestupky, hlavne rôzne hádky a 
drobné ublíženie na zdraví, ktoré vlastne narúša občianske spolunažívanie sme oproti roku 
2020 na tomto úseku zaznamenali nárast nápadu o 100 %.  
Na úseku nápadu majetkových priestupkov podľa § 50 zák. č. 372190 Zb., kde máme 
evidovaných 13 priestupkov, sú to priestupky, kde je úmyselne spôsobená škoda na 
cudzom majetku krádežou, spreneverou, podvodom alebo zničením alebo poškodením 
veci z takého majetku, alebo sa o takéto konanie pokúsi, ktorých závažnosť nenapĺňa 
skutkovú podstatu trestného činu. Počet majetkových priestupkov oproti roku 2020 stúpol 
o 225%. Celkovo sa podarilo 12 priestupkov objasniť, kde boli zistení páchatelia. Jednalo 
sa prevažne o prípady krádeže bicyklov neprispôsobivými osobami (drogovo závislými). 
Vo veci boli prijaté opatrenia a to hlavne preventívnou činnosťou a zvýšenou hliadkovou 
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činnosťou na miestach zvýšeného nápadu a výskytu podozrivých. V značnej miere k 
objasneniu prípadov prispel monitorovací kamerový systém. Počas tejto činnosti boli 
získané aj poznatky k trestnej činnosti, ktoré boli odovzdané príslušným orgánom PZ.  
Na úseku dopravy, teda priestupky podľa § 22 zák. č. 372/90 Zb. MsP eviduje nárast 
priestupkov s porovnaním oproti roku 2020 o 190 %. Celkovo bolo evidovaných v 
blokovom konaní 202 priestupkov a 169 bolo riešených upozornením. Jedná sa hlavne o 
priestupky zákazu zastavenia a státia, na miestach, kde je to zakázané dopravnou značkou, 
alebo inými právnymi predpismi. K zvýšenému nárastu priestupkov pán náčelník uviedol, 
že v letných mesiacoch bola riešená problematika týkajúca sa parkovania nákladných ale 
aj osobných motorových vozidiel pred pivovarom Hurbanovo na ul. Novozámockej a v 
jeho okolí, kde dochádzalo často až k dopravným kolíziám a ohrozeniu bezpečnosti a 
plynulosti cestnej premávky, a to hlavne k ohrozovaniu chodcov na prechodoch.  
Na uvedenom mieste bolo riešených 48 priestupkov v blokovom konaní a 24 
upozornením. Dá sa povedať, že hliadkovou činnosťou sa situácia zlepšila. Ďalej treba 
uviesť, že otvorením nového mosta cez rieku Dunaj v meste Komárno sa enormne zvýšila 
tranzitná doprava cez mesto Hurbanovo a priľahlých častiach po štátnej ceste 1/64, a ak je 
možné hliadková činnosť sa častejšie zameriava na dodržiavanie bezpečnosti a plynulosti 
cestnej premávky po tomto úseku. Hliadka MsP vykonáva aj kontrolu plateného 
parkoviska, kde 76 prípadoch zistila, že vozidlo nemálo zaplatený poplatok za parkovanie, 
z toho 52 priestupkov bolo riešených v blokovom konaní.  
Na úseku porušovania všeobecne záväzných nariadení mesta bolo tiež zaznamenané 
zvýšenie nápadu oproti roku 2020, kedy bolo riešených len 5 prípadov o 800 %. Tu je však 
potrebné uviesť, že od 19.05.2021 nadobudlo účinnosť nové VZN č.141 o verejnom 
poriadku, s ktorým sme predchádzajúci rok nedisponovali a bolo ním riešených 13 
prípadov s celkového nápadu 45. Ďalších 30 prípadov bolo riešených za porušenie VZN 
č.138 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (s 
účinnosťou od 01.01.2022 nahradené s VZN č. 146), s ktorých bolo 11 prípadov riešených 
po prijatí oznámenia. Na úseku porušenia ostatných zákonov evidujeme nárast priestupkov 
s porovnaním oproti roku 2020 o 44 %. Celkovo bolo evidovaných v blokovom konaní 49 
priestupkov a 38 bolo riešených upozornením.  
Tak ako v ostatnom období bolo vykonávané dohliadanie na bezpečnosť detí pri 
prechádzaní cez priechody cestných komunikácií, ktoré boli vytypované ako rizikové. 
Jednalo sa hlavne o priechody v centre mesta a blízkosti základných škôl. Riešená bola aj 
dochádzka žiakov so SŠÚ ako aj s terénnymi sociálnymi pracovníčkami mesta. V priebehu 
roka bola zabezpečovaná bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na štátnej ceste 1/64 v 
meste Hurbanovo a v priľahlých častiach mesta počas montáži verejného osvetlenia .  
Bol spracovaný zoznam zistených výtlkov a výmoľov na mestských komunikáciách ako aj 
nedostatky v dopravnom značení a zakrytie výhľadu porastmi v križovatkách. Zistené 
nedostatky boli postúpene na oddelenie Úseku služieb mesta Hurbanovo.  
V roku 2021 pokračoval projekt Miestnej občianskej poriadkovej služby so štyrmi členmi, 
ktorí sú rozdelení do dvoch hliadok a sú denne v pracovných dňoch vysielané do 
problémových lokalít ako aj ku školám a to ráno pri príchode žiakov ako aj v obedňajších 
hodinách pri ich odchode zo školy. Tým, že členovia MOPS kontrolujú problémové 
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lokality, môžu sa hliadky MsP venovať inej problematike v meste. V nemalej miere sa 
MsP podieľala aj na odchyte túlavých psov počas ich zistení hliadkovou službou, ale aj na 
základe oznámených prípadov spoluobčanmi. Odchyt sa koordinoval na základe zmluvy o 
odchyte a umiestnenie psov do karanténnej stanice OZ Veselá Labka Hurbanovo - Bohatá. 
Odchyt túlavých psov je časovo náročný a podlieha aj kapacitným podmienkam 
karanténnej stanice. V hodnotenom období bol vykonaný s OZ Veselá Labka v meste 
Hurbanovo a v priľahlých častiach mesta odchyt túlavých psov v počte 66 ks, a nakoľko sa 
v týchto prípadoch nedalo zistiť majiteľov psov boli následne umiestnený do karanténnej 
stanice. Vo väčšine prípadov sa jednalo o psov s marginalizovaných rómskych komunít a 
ich odchyt bol nevyhnutný z dôvodu bezpečnosti a ochrane zdravia obyvateľov mesta. 
Plnenie úloh obecnej polície pri porušení zákazu požitia alkoholických nápojov a 
iných návykových látok osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov  

Za účelom znižovania kriminality u mládeže pod vplyvom alkoholu a 
psychotropných látok boli vykonávané príslušníkmi MsP Hurbanovo vo večerných a 
nočných hodinách kontroly požívania alkoholických nápojov na verejnosti, v 
reštauračných zariadeniach a v zariadeniach, kde sú umiestnené hracie automaty.  
Mestská polícia v roku 2021 vykonala v rámci prevencie kriminality kontroly v 
pohostinstvách a zariadeniach, kde sú umiestnené hracie automaty, v mestskom parku ale 
aj na sídliskách, so zameraním na požívanie alkoholu mladistvými osobami a na 
poškodzovanie majetku mesta. Hlavným zameraním týchto kontrol bolo nezákonné 
podávanie a požívanie alkoholických nápojov mladistvými. Počas vykonaných kontrolách 
nebolo zistené porušenie zákonov. V porovnaní s rokom 2020, kde bolo v 6 prípadoch 
zistené požívanie alkoholických nápojov s mladistvými je pozitívnym výsledkom 
preventívnej činnosti.  
Využívanie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska  

Mestská polícia Hurbanovo má zriadenú chránenú dielňu so stálou službou na 
sledovanie „Kamerového systému''. Centrálny dispečing je umiestnený v priestoroch 
mestskej polície. K využívaniu kamier napomáha existencia chránenej dielne s 2 
operátormi kamerového systému. 
Mestská polícia Hurbanovo má v súčasnej dobe inštalovaných 39 ks kamier v rôznych 
častiach mesta. V roku 2021 bolo vykonané obnovenie a rozšírenie MKS v počte 4 ks 
statických kamier a 8 ks rotačný kamier. 

Mestská polícia Hurbanovo v hodnotenom období v plnom rozsahu zabezpečovala 
základné úlohy vymedzené zákonom o obecnej polícii č. 564/91 Zb., v znení neskorších 
predpisov, pričom prioritou bolo zabezpečovanie verejného poriadku v meste, ochrana 
jeho obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia. V budúcom období 
snahou a prioritou Mestskej polície mesta Hurbanovo bude zvyšovanie odbornej a 
vedomostnej úrovne policajtov vytvorením podmienok pre vzdelávanie a odborný výcvik. 
V ďalšom období bude prioritným zámerom odborne a personálne zvyšovať úroveň práce 
Mestskej polície, aby činnosť Mestskej polície bola prínosom a súčasťou právnej istoty pre 
obyvateľov mesta Hurbanovo. Ako jedným z cieľov prevencie bude budovať spoluprácu 
medzi políciou a mládežou, postavenú na pevných základoch vzájomnej dôvery. 
Preventívnymi aktivitami budú aj naďalej prispievať k eliminácii zvyšujúcej sa kriminality 
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a delikvencie páchanej neprispôsobivými osobami. Mestská polícia Hurbanovo sa bude 
snažiť aj v ďalšom období zabezpečovať úlohy v zmysle zákona SNR č. 564/1991 Zb. o 
obecnej polícii aspoň na takej úrovni, ako tomu bolo v predchádzajúcom období. 
 
Mgr. Pupák sa informoval o počte príslušníkov MsP, z nich koľkí majú trvalý pobyt 
v meste Hurbanovo. 
Pán Provazník, náčelník MsP uviedol, že stav príslušníkov MsP je osem, traja príslušníci 
majú trvalý pobyt v meste. 
Mgr. Pupák dotazoval pána náčelníka, či je adekvátny tento počet príslušníkov 
k aktuálnej situácii.  
Pán Provazník uviedol, že určite by bolo vhodné stav mestskej polície navýšiť vzhľadom 
na rapídny nárast priestupkov. 
Mgr. Pupák sa ďalej dotazoval, že okrem navýšenia počtu príslušníkov, v čom vidí 
priestor na zlepšenie, čím by mohlo prispieť a pomôcť mestské zastupiteľstvo so svojimi 
rozhodnutiami.  
Pán Provazník konštatoval, že MZ schválilo VZN o verejnom poriadku, v tom zmysle sú 
riešené prípady ohlásené občanmi.  
Aj technické vybavenie sa zlepšilo, rozšíril sa kamerový systém v meste o 4 ks statických 
a 8 ks rotačných kamier. Využívajú sa na problematických miestach. Čo sa týka obsluhy 
kamerového systému, pracovníci sú veľmi nápomocní pri objasňovaní priestupkov 
a trestných činov aj po pracovnej dobe. Vhodné by bolo rozšíriť časové obdobie, keď sú 
priamo na dispečingu.  
Mgr. Pupák sa informoval o úspešnosti osadenia fotopascí v meste. 
Pán Provazník uviedol, že fotopasce sú požité nepretržite, hlavne na úseku životného 
prostredia pri nelegálnych skládkach. Sú využívané v plnej miere. 
 
Uznesenie  č. 576/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
správu o činnosti Mestskej polície Hurbanovo za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 10 
Správa k pohľadávkam k 31. 12. 2021 
Materiál predkladala Ing. Kardhordó, vedúca ekonomického oddelenia MsÚ. Písomná 
správa tvorí prílohu zápisnice.         

Najvýznamnejšími pohľadávkami mesta Hurbanovo sú pohľadávky vzniknuté z 
titulu vyrubovania dane z nehnuteľností a pohľadávky z poplatkov za komunálny odpad.  
Hodnota týchto pohľadávok k 31.12. 2021 je 71 558,66 EUR. V priebehu roka 2021 sa 
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hodnota starých pohľadávok znížila o 5 636,46 EUR, z čoho 4 435,18 EUR tvoria úhrady 
od daňovníkov a zvyšnú časť predstavuje odpis pohľadávok, ktoré boli pre Mesto 
nevymožiteľné. Pohľadávky z dani z nehnuteľnosti vo výške 47 591,07 EUR tvoria 
nedoplatky voči právnickým osobám vo výške 13 803,88 EUR (9 spoločností) a 
nedoplatky voči FO vo výške 33 787,19 EUR (170 osôb).   
Z celkovej hodnoty nedoplatkov 47 591,07 je postúpených správnemu oddeleniu na 
vymáhanie cca 55%.  
Vývoj pohľadávok za rok 2019, 2020, 2021 vzniknutých v roku 2019 z dani z 
nehnuteľnosti a poplatkov za komunálny odpad. Tieto pohľadávky sa počas roka 2020 a 
2021 znížili o cca 15 tis. EUR. Zostatok pohľadávky z dani z nehnuteľnosti predstavuje 
nedoplatok voči právnickým osobám vo výške 1 403,04 EUR (7 osoba) a nedoplatky voči 
FO 4 300,70 EUR (137 osôb).  
Vývoj pohľadávok z dani z nehnuteľnosti a poplatkov za komunálny odpad, ktoré boli 
splatné v roku 2020 sa v priebehu roka 2021 znížili o cca 12 tis. EUR.  
Pohľadávky po lehote splatnosti za rok 2021 a to za posledné dva kvartály, evidované k 
31.12.2021. Zvýšenie pohľadávok z poplatkov za komunálny odpad v roku 2021 oproti 
roku 2020 bolo spôsobené zvýšením sadzieb týchto poplatkov od 1.1. 2021.  
Pohľadávky po lehote splatnosti evidované k 31.12.2021, teda pohľadávky za minulé 
obdobia (staré) spolu s rokom 2019, 2020 a 2021. V roku 2021 bola vyrubená daň z 
nehnuteľností vo výške 572 390,25 EUR z toho bolo k 31.12.2021 uhradených 549 886,46 
EUR (96%). Nedoplatky za rok 2021 predstavujú výšku 22 503,79 EUR (4%). Výška 
poplatku za komunálny odpad v roku 2021 predstavuje 197 128,34 EUR, pričom z tejto 
hodnoty bolo k 31.12.2021 uhradených 20 255,87 EUR (90%). 
 

Uznesenie  č. 577/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
informatívnu správu k pohľadávkam evidovaným k 31.12.2021. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 11 – R ô z n e 
11.1 Súhlas s odpredajom pozemku pre Západoslovenskú distribučnú, a.s. – II. kolo 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
        Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 569/2022-MZ zo dňa 
03.02.2022 bolo schválené zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo odpredať pozemok v k. 
ú. Bohatá, zapísaného na LV č. 907, a to parcelu registra „C“ č. 1137/17 – zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 35 m2 do výlučného vlastníctva spoločnosti Západoslovenská 
distribučná, a. s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, podľa § 9a, ods. 8. písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, za dohodnutú kúpnu cenu vo 
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výške 100,00 €. Predmetná parcela bola vytvorená geometrickým plánom č. 50301241-
8/2022 zo dňa 31.01.2022. 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. 578/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s odpredajom pozemku v k. ú. Bohatá, zapísaného na LV č. 907, a to parcelu registra „C“ 
č. 1137/17 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 35 m2 , ktorá bola vytvorená 
geometrickým plánom č. 50301241-8/2022 zo dňa 31.01.2022, číslo úradného overenia 
G1-110/2022 zo dňa 15.02.2022 do výlučného vlastníctva spoločnosti Západoslovenská 
distribučná, a. s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, za kúpnu cenu 100,00 €, 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:  
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 verejným záujmom pre mestskú časť Hurbanovo - Bohatá, nakoľko 
bude pre mestskú časť elektrická energia dodávaná priamo z kioskovej trafostanice, ktorá 
bude osadená na predmetnom pozemku v oveľa väčšom množstve, ako je to doteraz, čo 
bude pozitívnym prínosom pre obyvateľov a podnikateľov mestskej časti Bohatá. 
 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 

11.2 Informácia k výpožičke priestorov pre ADOS ŽIVOT s.r.o. (MOM) a spoločnosť 
DARTON s.r.o. 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
Zmluva o výpožičke ADOS Život s.r.o.  
Zmluva o výpožičke so spoločnosťou ADOS Život s.r.o. sa predlžuje do termínu 
31.05.2022. Na základe Zmluvy o výpožičke medzi Mestom Hurbanovo ako 
požičiavateľom a spoločnosťou ADOS Život s.r.o. ako vypožičiavateľom môže naďalej 
fungovať mobilné odberného miesto pre testovanie obyvateľov na ochorenie COVID-19. 
Spoločnosť ADOS Život s.r.o. má zriadené mobilné odberné miesto v budove Kultúrneho 
domu v Bohatej.  
Zmluva o výpožičke DARTON s.r.o.  
Zmluva o výpožičke medzi Mestom Hurbanovo ako požičiavateľom a spoločnosťou 
DARTON s.r.o. ako vypožičiavateľom zo dňa 22.02.2022 sa uzatvorila na obdobie od 
25.02.2022 maximálne do 60 dní od uzatvorenia zmluvy o výpožičke alebo do začatia 
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rekonštrukčných prác na budove, ktorá sa nachádza na adrese Záhradnícka 69, Hurbanovo 
– areál mestskej ľadovej plochy. Predmetné nebytové priestory v budove mestskej ľadovej 
plochy v Hurbanove bude využívať spoločnosť DARTON s.r.o. ako úložné priestory a 
šatňu, t.j. priestory nebudú slúžiť ako podnikateľský objekt, počas prác vykonávaných na 
ľadovej ploche. 
 

Uznesenie  č. 579/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
Informatívnu správu k zmluvám o výpožičke priestorov pre ADOS ŽIVOT s.r.o. (MOM) a 
spoločnosť DARTON s.r.o.. 
         
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
11.3 Žiadosť o odpustenie nájmu pre Rehabilitačné centrum TOMI s.r.o. 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 

Dňa 02.03.2022 bola doručená Mestu Hurbanovo žiadosť od spoločnosti 
Rehabilitačné centrum TOMI s.r.o., so sídlom Neded č. 309, 925 85 Neded, IČO: 
50528971, zastúpená konateľom PhDr. Tomášom Molnárom ohľadom odpustenia nájmu. 
Žiadateľ prenajíma na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov reg. č. 
NEH_023/2021 zo dňa 30.06.2021 nebytové priestory o rozlohe 115 m2 v budove 
Mestského zdravotného strediska v Hurbanove, na adrese Komárňanská 104, Hurbanovo. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 444/2021 – MZ zo dňa 24.06.2021 bolo 
odsúhlasené odpustenie platby nájomného ako aj zálohových platieb za služby potrebné k 
prevádzkovaniu predmetu činnosti spoločnosti Rehabilitačné centrum TOMI s.r.o., v 
predmetných nebytových priestoroch do termínu 31.12.2021. Z dôvodu, že Rehabilitačné 
centrum TOMI s.r.o., zastúpená pánom PhDr. Tomášom Molnárom do termínu 31.12.2021 
nezískalo všetky potrebné povolenia k prevádzkovaniu zdravotníckeho zariadenia – 
rehabilitačného centra, žiadateľ žiada Mesto Hurbanovo o odpustenie nájmu a zálohových 
platieb za služby za mesiace január, február a marec 2022.  
 
Uznesenie  č. 580/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s odpustením nájomného a zálohových platieb za služby pre spoločnosť Rehabilitačné 
centrum TOMI s.r.o., so sídlom Neded 309, 925 85 Neded, IČO: 50528971, zastúpená 
konateľom PhDr. Tomášom Molnárom za mesiace január, február a marec 2022 v plnom 
rozsahu. Presná výška nájomného ako aj zálohových platieb sú obsahom Čl. 7 a 8 Zmluvy 
o nájme nebytových priestorov reg. č. NEH_023/2021 zo dňa 30.06.2021. 
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Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
Doležaj, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová, Mgr.Pupák,               za                                9 
Schvarcz, Ševčík, Bc.Tomaščin, Mgr.Tužinčin, Žigová                                                                             
Botoš                                                                                         proti              1                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
11.4 Žiadosť o odkúpenie pozemku – Radko Loučka – I. kolo 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 

V zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 555/2021 – MZ zo 
dňa 14.12.2021 bol vypracovaný geometrický plán na oddelenie parciel. Tento 
geometrický plán bol vypracovaný na podnet žiadosti zo dňa 15.11.2021 od pána Radka 
Loučku, bytom Holanovo 1993/15, 947 01 Hurbanovo, ohľadom odkúpenia pozemku vo 
vlastníctve Mesta Hurbanovo. Geometrickým plánom č. 43208550-102/2021 zo dňa 
28.12.2021, číslo úradného overenia G1-1403/2021 zo dňa 19.01.2022 bola vytvorená 
nová parcela registra „C“ č. 3961/2 – orná pôda o výmere 600 m2, ktorá je predmetom 
predaja do výlučného vlastníctva žiadateľa.  
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 s tým, že by si chcel 
odkúpiť časť z pozemku, parcely č. 3961 za účelom vybudovania prístupovej cesty na jeho 
vlastný pozemok. Žiadaný pozemok je priľahlý k pozemku, ktorý je vo vlastníctve 
žiadateľa. 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. Pán Loučka 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 žiada odkúpiť 
novovytvorený pozemok, parcelu registra „C“ č. 3961/2 – orná pôda o výmere 600 m2 za 
účelom vybudovania prístupovej cesty na jeho vlastný pozemok. Žiadaný pozemok je 
priľahlý k pozemku, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa a tento pozemok nie je pre Mesto 
Hurbanovo využiteľný pre iné účely, nie je predpoklad, že by sa predal formou verejnej 
súťaže alebo dobrovoľnej dražby. 
Mestský úrad Hurbanovo oslovil súčasného nájomcu, pána Sihloveca, ktorý prenajíma 
parcelu registra „C“ č. 3961 – orná pôda na základe nájomnej zmluvy č. NEH_055/2019 
zo dňa 28.02.2019. Nájomná zmluva je platná do 28.02.2029. Pán Sihlovec sa ako 
nájomca uvedeného pozemku vyjadril, že nemá výhrady proti predaju časti pozemku, 
nakoľko pás pozemku, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom sa nachádza na okraji 
pozemku a v obrábaní ho to nebude nijak obmedzovať. Pozemok parcela registra „C“ č. 
3954 – orná pôda o výmere 3 114 m2, prenajatý zmluvou č. NEH_055/2019 zo dňa 
28.02.2019 Kamilovi Sihlovecovi, bol odpredaný rozhodnutím č. 481/2021-MZ z 30. 
zasadania dňa 23.09.2021 pani Práznovskej.  
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Z pozemku parcela registra „C“ č. 3961 – orná pôda o výmere 3 621 m2 , odpredajom 
vyššie uvádzanému žiadateľovi, sa tiež zníži plocha prenajatá Kamilovi Sihlovecovi o 
ďalších 600 m2. Súčasne rozdelením prišlo k prečíslovaniu pôvodnej parcely na nové číslo 
3691/1. Preto bol prenajímateľovi Kamilovi Sihlovecovi ponúknutý na užívanie pozemok 
parcela registra „C“ č. 3989 – orná pôda o výmere 3 716 m2. Rozdiel činí 2 m2 v prospech 
nájomcu. Uvedené zmeny budú zapracované v dodatku ku zmluve č. NEH_055/2019 zo 
dňa 28.02.2019, výška nájmu sa nemení. 
 
Uznesenie  č. 581/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
konštatuje,  
že odpredaj pozemku v k. ú. Hurbanovo, Mestská časť Holanovo, parcela registra „C“ č. 
3961/2 – orná pôda o výmere 600 m2, ktorá bola novovytvorená geometrickým plánom č. 
43208550-102/2021 zo dňa 28.12.2021 vyhotoveným Ing. Ladislavom Radvanszkým do 
výlučného vlastníctva pána Radka Loučku, bytom Holanovo 1993/15, 947 01 Hurbanovo, 
za kúpnu cenu stanovenú v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta 
Hurbanovo, prílohy č. 3, vo výške 9,00 €/m2, je prípad hodný osobitného zreteľa.  
odôvodňuje prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne:  
Pán Loučka 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 
žiada odkúpiť novovytvorený pozemok, parcelu registra „C“ č. 3961/2 – orná pôda o 
výmere 600 m2 za účelom vybudovania prístupovej cesty na jeho vlastný pozemok. 
Žiadaný pozemok je priľahlý k pozemku, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa a tento 
pozemok nie je pre Mesto Hurbanovo využiteľný pre iné účely. Pozemok z hľadiska ich 
dispozície nie je vhodný na samostatné využívanie. 
schvaľuje  
zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo odpredať nehnuteľnosť v k. ú. Hurbanovo, parcelu 
registra „C“ č. 3961/2 – orná pôda o výmere 600 m2, ktorá bola novovytvorená 
geometrickým plánom č. 43208550-102/2021 zo dňa 28.12.2021 vyhotoveným Ing. 
Ladislavom Radvanszkým, vedeného na LV č. 2376 do výlučného vlastníctva pána Radka 
Loučku, bytom Holanovo 1993/15, 947 01 Hurbanovo, za kúpnu cenu stanovenú v zmysle 
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo, prílohy č. 3, vo výške 
9,00 €/m2, t. j. kúpna cena celkom: 5 400,00 €.  
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
11.5 Žiadosť o odkúpenie pozemku – Etela Ďurčovičová – I. kolo 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 

Dňa 23.11.2020 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť Etely Ďurčovičovej, 
bytom Vék 2079/33, 947 01 Hurbanovo ohľadom odpredaja pozemku vo vlastníctve 



 
Zápisnica z videokonferencie 36. rokovania Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 

konaného dňa 17. 03. 2022 
- 20 - 

 
Mesta Hurbanovo. Jedná sa o pozemok v k. ú. Hurbanovo, mestská časť Vék, časť z 
parcely registra „E“ č. 2468 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 826 m2 zapísaný na 
LV č. 4187. Geometrickým plánom na určenie vlastníckych práv a oddelenie parciel č. 
50301241-109/2021 zo dňa 10.11.2021 bola vytvorená parcela registra „C“ č. 5168/4 – 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 826 m2. Táto časť pozemku už bola oddelená z 
celkového pozemku geometrickým plánom č. 34691588-192/99 zo dňa 07.10.1999, číslo 
úradného overenia 909/99 zo dňa 19.10.1999. Bolo však potrebné vyhotoviť nový 
geometrický plán. Žiadaný pozemok priamo susedí s pozemkami, parcely č. 5165 a 
5167/3, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľky a jej manžela od roku 1990, kde bývajú v 
rodinnom dome a v strednej časti pozemku prevádzkujú pneuservis. Parcela, ktorej 
odkúpenie žiada pani Ďurčovičová bola využívaná ako príjazdová cesta k pneuservisu 
najmä pre nákladné vozidlá a z toho dôvodu žiadateľka z vlastných prostriedkov uložila 
železobetónové panely na plochu pozdĺž jej pozemku, čím sa povrch spevnil a je 
prejazdný. Už v 90-tych rokoch mala pani Ďurčovičová záujem o odkúpenie predmetnej 
parcely, avšak neúspešne. V súčasnosti využíva pani Ďurčovičová predmetnú parcelu na 
parkovanie vlastných vozidiel a ako prístupovú cestu k pneuservisu. Pani Ďurčovičová je 
vedomá, že takéto využívanie mestského pozemku nie je v súlade s právnym stavom a 
preto má záujem vysporiadať majetkové vzťahy k predmetnému pozemku. 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 hraničí s 
pozemkami, ktoré sú vo vlastníctve pani Ďurčovičovej a jej manžela, a tento pozemok nie 
je pre Mesto Hurbanovo využiteľný pre iné účely, nie je predpoklad, že by sa predal 
formou verejnej súťaže alebo dobrovoľnej dražby. 
 
Uznesenie  č. 582/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
konštatuje,  
že odpredaj pozemku v k. ú. Hurbanovo, parcely registra „C“ č. 5168/4 – zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 826 m2 vytvoreného geometrickým plánom č. 50301241-109/2021 
zo dňa 10.11.2021, číslo úradného overenia G1-1230/2021 zo dňa 17.02.2022 do 
výlučného vlastníctva pani Etely Ďurčovičovej, bytom Vék 2079/33, 947 01 Hurbanovo za 
kúpnu cenu stanovenú v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta 
Hurbanovo, prílohy č. 3, vo výške 9,00 €/m2, je prípad hodný osobitného zreteľa.   
odôvodňuje prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne:  
Žiadaný pozemok hraničí s pozemkami, ktoré sú vo vlastníctve pani Ďurčovičovej a jej 
manžela, a tento pozemok nie je pre Mesto Hurbanovo využiteľný pre iné účely, nie je 
predpoklad, že by sa predal formou verejnej súťaže alebo dobrovoľnej dražby.  
schvaľuje  
zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo odpredať nehnuteľnosť v k. ú. Hurbanovo, parcely 
registra „C“ č. 5168/4 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 826 m2 vytvoreného 
geometrickým plánom č. 50301241-109/2021 zo dňa 10.11.2021, číslo úradného overenia 
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G1-1230/2021 zo dňa 17.02.2022 do výlučného vlastníctva pani Etely Ďurčovičovej, 
bytom Vék 2079/33, 947 01 Hurbanovo za kúpnu cenu stanovenú v zmysle  Zásad 
hospodárenia  a nakladania s  majetkom Mesta  Hurbanovo, prílohy č. 3, vo výške 9,00 
€/m2, t. j. kúpna cena celkom: 7 434,00 €. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
Botoš, Doležaj, RNDr.Hamranová, Mgr.Pupák,                                     za                                 9 
Schvarcz, Ševčík, Bc.Tomaščin, Mgr.Tužinčin, Žigová                                                                             
                                                                                                   proti              0                                   
PaedDr.,Mgr.Hajníková                                                                    zdržal sa hlasovania   1 
 
11.6 Žiadosť o odkúpenie pozemku – Ing. Martin Nemček – I. kolo 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 

V zmysle Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 525/2021 – MZ zo 
dňa 25.11.2021 bol vypracovaný geometrický plán na určenie vlastníckeho práva. Tento 
geometrický plán bol vypracovaný na podnet žiadosti zo dňa 04.11.2021 od žiadateľa Ing. 
Martina Nemčeka, bytom Tupolevova 1079/3, 851 01 Bratislava - Petržalka, ohľadom 
odkúpenia pozemku vo vlastníctve Mesta Hurbanovo. Geometrickým plánom č. 
43208550-7/2022 zo dňa 10.02.2022, číslo úradného overenia G1-123/2022 zo dňa 
23.02.2022 bol vytvorený nový stav parcely z pôvodného stavu – parcely registra „E“ č. 
1087/1 – vodná plocha o výmere 671 m2 na nový stav - parcela registra „C“ č. 3995/1 – 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 678 m2. Nový stav parcely je predmetom predaja 
do výlučného vlastníctva žiadateľa, pána Ing. Martina Nemčeka.  
Dôvodová správa: Žiadateľ je so svojim bratom spoluvlastníkom susediacich pozemkov, 
parcely registra „C“ č. 3976 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 069 m2, kde sa 
nachádza stavba rodinného domu so súpisným číslom 2002 a parcely registra „E“ č. 
1083/7 – orná pôda o výmere 8 584 m2. Tieto parcely sú zapísané na LV č. 1698. Rodinný 
dom z dôvodu existencie ochranného pásma vysokého napätia bol postavený na hranici 
pozemku. Cez žiadanú parcelu registra „C“ č. 3995/1 – zastavaná plocha nádvorie o 
výmere 678 m2 (podľa geometrického plánu č. 43208550-7/2022 zo dňa 10.02.2022) je 
vytvorený prístup do záhrady žiadateľa, čo uviedol ako dôvod odkúpenia mestského 
pozemku do svojho vlastníctva. Žiadaný pozemok je priľahlý k pozemku, ktorý je vo 
vlastníctve žiadateľa a tento pozemok nie je pre Mesto Hurbanovo využiteľný pre iné 
účely, a nie je predpoklad, že by sa predal formou verejnej súťaže alebo dobrovoľnej 
dražby. 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. 583/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
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konštatuje,  
že odpredaj pozemku v k. ú. Hurbanovo, Mestská časť Holanovo, parcela registra „C“ č. 
3995/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 678 m2, ktorá bola novovytvorená ako 
nový stav geometrickým plánom č. 43208550-7/2022 zo dňa 10.02.2022 vyhotoveným 
Ing. Ladislavom Radvanszkým, do výlučného vlastníctva pána Ing. Martina Nemčeka, 
bytom Tupolevova 1079/3, 851 01 Bratislava - Petržalka, za kúpnu cenu stanovenú v 
zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo, prílohy č. 3, vo 
výške 9,00 €/m2, je prípad hodný osobitného zreteľa.   
odôvodňuje prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne:  
Pán Nemeček je so svojim bratom spoluvlastníkom susediacich pozemkov, parcely 
registra „C“ č. 3976 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1.069 m2, kde sa nachádza 
stavba rodinného domu so súpisným číslom 2002 a parcely registra „E“ č. 1083/7 – orná 
pôda o výmere 8.584 m2. Tieto parcely sú zapísané na LV č. 1698. Cez žiadanú parcelu 
registra „C“ č. 3995/1 – zastavaná plocha nádvorie o výmere 678 m2 (podľa 
geometrického plánu č. 43208550-7/2022 zo dňa 10.02.2022) je prístup do záhrady pána 
Nemčeka, čo uvádza ako dôvod odkúpenia mestského pozemku do svojho vlastníctva. 
Žiadaný pozemok je priľahlý k pozemku, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa a tento 
pozemok nie je pre Mesto Hurbanovo využiteľný pre iné účely, nie je predpoklad, že by sa 
predal formou verejnej súťaže alebo dobrovoľnej dražby. Pozemok z hľadiska ich 
dispozície nie je vhodný na samostatné využívanie.  
schvaľuje  
zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo odpredať nehnuteľnosť v k. ú. Hurbanovo, a to: 
parcelu registra „C“ č. 3995/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 678 m2, ktorá bola 
vytvorená ako nový stav podľa geometrického plánu č. 43208550-7/2022 zo dňa 
10.02.2022 vyhotoveným Ing. Ladislavom Radvanszkým, vedeného na LV č. 4187 do 
výlučného vlastníctva Ing. Martina Nemčeka, bytom Tupolevova 1079/3, 851 01 
Bratislava - Petržalka, za kúpnu cenu stanovenú v zmysle Zásad hospodárenia a 
nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo, prílohy č. 3, vo výške 9,00 €/m2, t. j. kúpna 
cena celkom: 6 102,00 €. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
11.7 Žiadosť o prenájom pozemku a priestorov-Kynologický klub Hurbanovo-I. kolo 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 

Dňa 07.03.2022 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť o prenájom pozemku od 
občianskeho združenia Kynologický klub Hurbanovo, so sídlom Československej armády 
3, 947 01 Hurbanovo, IČO: 42120888, zastúpený predsedom Štefanom Pšenákom. 
Občianske združenie Kynologický klub Hurbanovo prenajíma na základe Nájomnej 
zmluvy o prenájme pozemku č. NEH_066/2017 zo dňa 20.03.2017 nehnuteľnosti v k. ú. 
Bohatá, a to parcelu registra „C“ č. 5034 – ostatné plochy o výmere 4 655 m2, zapísaná na 
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LV č. 2869 a nebytové priestory o výmere 23,86 m2 v budove so súpisným číslom 2573 – 
budova domu smútku na parcele registra „C“ č. 5035 – zastavaná plocha a nádvorie, 
zapísaná na LV č. 907. Vyššie uvedená nájomná zmluva je platná do 31.03.2022. Z toho 
dôvodu podal pán Pšenák žiadosť o predĺženie nájmu vyššie uvedených nehnuteľností na 
ďalšie obdobie 5 rokov. Prenajímané priestory a pozemok využíva kynologický klub 
Hurbanovo na výkon kynologickej činnosti. Nebytové priestory prešli zo strany klubu ako 
aj projektu Tu sme doma rekonštrukciou. Členovia klubu sa o prenajímané nehnuteľnosti 
príkladne starajú a klub vyvíja aktivity, ktoré šíria dobré meno klubu medzi obyvateľmi 
Hurbanova ako aj širokého okolia. Zákon č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení v 
§ 9a, ods. 9, písm. c) pripúšťa prenajať majetok mesta bez verejnej súťaže alebo 
dobrovoľnej dražby v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých mestské 
zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov zastupiteľstva. 
Nakoľko žiadateľ ako predseda Kynologického klubu Hurbanovo neustále rozvíja nové 
aktivity klubu, a klub užíva veľkú obľubu u obyvateľov Hurbanova, ako aj širokého 
okolia, a nebytové priestory aj pozemok k svojej aktivite naplno využíva, bolo by 
nevhodné, aby sa tieto nehnuteľnosti prenajali formou verejnej súťaže alebo dobrovoľnej 
dražby. Mesto Hurbanovo navrhuje riešiť uvedený prípad v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) 
zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení. 

 
Uznesenie  č. 584/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
konštatuje,  
že prenájom nehnuteľností v k. ú. Bohatá, a to parcely registra „C“ č. 5034 – ostatné 
plochy o výmere 4.655 m2, zapísaná na LV č. 2869 a nebytové priestory o výmere 23,86 
m2 v budove so súpisným číslom 2573 – budova domu smútku na parcele registra „C“ č. 
5035 – zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na LV č. 907 pre žiadateľa občianske 
združenie Kynologický klub Hurbanovo je prípad hodný osobitného zreteľa.  
odôvodňuje prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne.  
Žiadateľ ako predseda Kynologického klubu Hurbanovo neustále rozvíja nové aktivity 
klubu, klub užíva veľkú obľubu u obyvateľov Hurbanova, ako aj širokého okolia a 
nebytové priestory a aj pozemok k svojej aktivite naplno využíva.  
schvaľuje  
zverejnenie svojho zámeru prenajať nehnuteľnosti v k. ú. Bohatá, a to parcelu registra „C“ 
č. 5034 – ostatné plochy o výmere 4.655 m2, zapísaná na LV č. 2869 a nebytové priestory 
o výmere 23,86 m2 v budove so súpisným číslom 2573 – budova domu smútku na parcele 
registra „C“ č. 5035 – zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na LV č. 907 pre žiadateľa, 
občianske združenie Kynologický klub Hurbanovo, so sídlom Československej armády 3, 
947 01 Hurbanovo, IČO: 42120888, zastúpené predsedom Štefanom Pšenákom z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/91 Zb. o 
majetku obcí v platnom znení na úradnej tabuli a webovej stránke Mesta Hurbanovo, a to 
najmenej 15 dní pred schvaľovaním tohto nájmu mestským zastupiteľstvom.  
Cena nájmu sa určuje vo výške 20,00 € ročne. Nájomná zmluva bude uzatvorená na 
obdobie 5 rokov.  



 
Zápisnica z videokonferencie 36. rokovania Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 

konaného dňa 17. 03. 2022 
- 24 - 

 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
11.8 Žiadosť o prenájom pozemku – Tamás Turbáč – I. kolo 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 

Dňa 27.01.2022 bola Mestu Hurbanovo bola doručená žiadosť o prenájom 
pozemkov od Tamása Turbáča, bytom Sládkovičova 2585/20, 947 01 Hurbanovo. Jedná sa 
o pozemky v k. ú. Bohatá, a to parcelu registra „C“ č. 1417 – zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 731 m2 a parcelu registra „C“ č. 1418 – záhrady o výmere 293 m2. Žiadané 
pozemky sú evidované v katastri nehnuteľností na LV č. 907 a sú vo vlastníctve Mesta 
Hurbanovo. Vyššie uvedené parcely prenajímala na základe Nájomnej zmluvy o prenájme 
pozemku č. NEH_181/2018 zo dňa 26.06.2018 pani Mária Turbacsová ako bývalá 
vlastníčka rodinného domu so súpisným číslom 115, kde aj bývala. Tento rodinný dom sa 
nachádza na pozemku, parcely č. 1417. Po smrti pani Turbacsovej v roku 2021 sa konalo 
dedičské konanie. Rodinný dom po pani Turbacsovej zdedil jej vnuk, Tamás Turbáč, ktorý 
sa stal výlučným vlastníkom rodinného domu súpisného čísla 115 (LV č. 3341). Žiadateľ 
požiadal aj o prenájom pozemku, parcely registra „C“ č. 1418 – záhrady o výmere 293 m2, 
ktorý prenajímala a využívala pani Turbacsová ako záhradu a táto parcela priamo susedí s 
parcelou č. 1417. Preto má v záujme vyššie uvedené pozemky pán Turbáč využívať ako 
pozemok pod vlastným rodinným domom (p. č. 1417) a ako záhradu (p. č. 1418). Zákon č. 
138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení v § 9a, ods. 9, písm. c) pripúšťa prenajať 
majetok mesta bez verejnej súťaže alebo dobrovoľnej dražby v prípadoch hodných 
osobitného zreteľa, o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou 
všetkých poslancov zastupiteľstva. Nakoľko žiadateľ je výlučným vlastníkom rodinného 
domu súpisného čísla 115, ktorý je postavený na žiadanom pozemku (parcela číslo 1417) a 
pozemok v zadnej časti bude používať ako záhradu pre vlastné účely (parcela číslo 1418), 
bolo by preto nevhodné, aby sa tieto pozemky prenajali formou verejnej súťaže alebo 
dobrovoľnej dražby. Mesto Hurbanovo navrhuje riešiť uvedený prípad v súlade s § 9a, 
ods. 9, písm. c) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení a predkladá pred 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove nasledovný návrh na uznesenie. 
 
Uznesenie  č. 585/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
konštatuje  
že prenájom pozemkov, parcely registra „C“ č. 1417 – zastavané plochy a nádvoria o 
výmere 731 m2 a parcely registra „C“ č. 1418 – záhrady o výmere 293 m2, v k. ú. Bohatá 
pre žiadateľa Tamása Turbáča je prípad hodný osobitného zreteľa.   
odôvodňuje prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne.  
Žiadateľ je výlučným vlastníkom rodinného domu súpisného čísla 115, ktorý je postavený 
na žiadanom pozemku (parcela číslo 1417) a pozemok v zadnej časti bude používať ako 
záhradu pre vlastné účely (parcela číslo 1418)  
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schvaľuje  
zverejnenie svojho zámeru prenajať pozemky, parcelu registra „C“ č. 1417 – zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 731 m2 a parcelu registra „C“ č. 1418 – záhrady o výmere 
293 m2, v k. ú. Bohatá pre žiadateľa Tamása Turbáča, bytom Novozámocká 115/21, 947 
01 Hurbanovo, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) 
zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení na úradnej tabuli a webovej stránke 
Mesta Hurbanovo, a to najmenej 15 dní pred schvaľovaním tohto nájmu mestským 
zastupiteľstvom. Cena nájmu sa určuje podľa Zásad hospodárenia a nakladania s 
majetkom Mesta Hurbanovo vo výške 1,00 €/m2 ročne (týka sa plochy o výmere 85 m2 – 
zastavaná plocha) a vo výške 0,50 €/m2 /ročne (týka sa ostatnej plochy o výmere 939 m2 ) 
t. j. nájomné spolu 554,50 € ročne.  
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
O 19.05 hod. sa poslankyňa Žigová ospravedlnila a z osobných dôvodov opustila 
rokovanie videokonferencie MZ. 
 
11.9 Súhlas s odpredajom nevyradeného hydraulického lisu na oddelení Úseku 
služieb Hurbanovo 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 

Na základe návrhu Ústrednej inventarizačnej komisie a v súlade s Článkom VII, 
ods. B) Nakladanie s neupotrebiteľným a prebytočným majetkom, bod 4) platných Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo žiadam Mestské zastupiteľstvo v 
Hurbanove o udelenie súhlasu na vyradenie Hydraulického lisu z majetku mesta 
(inventárne číslo: 2004/14, separácia - ako súčasť dotrieďovacej mini linky MLK500) a 
udelenie súhlasu na odpredaj formou obchodnej verejnej súťaže, za min. 10 % z 
obstarávacej ceny. Hydraulický lis je súčasťou už vyradenej Dotrieďovacej mini linky 
MLK 500, majetok je umiestnený na Úseku služieb, v miestnosti: 80 Triedenie odpadu. 
Obstarávacia cena Hydraulického lisu bola 15 918,83 EUR. Zostatková cena 
Hydraulického lisu je 0,00 EUR. 
 

Uznesenie  č. 586/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
udeľuje súhlas 
1. ) na vyradenie Hydraulického lisu z majetku mesta (inventárne číslo: 2004/14,     
separácia - ako súčasť dotrieďovacej mini linky MLK500)  
2. ) na odpredaj Hydraulického lisu formou obchodnej verejnej súťaže, za min. 10 % z 
obstarávacej ceny. 
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Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
Doležaj, PaedDr.,Mgr.Hajníková RNDr.Hamranová, Mgr.Pupák,                 za                                 8 
Schvarcz, Ševčík, Bc.Tomaščin, Mgr.Tužinčin, Žigová                                                                             
                                                                                                   proti              0                                   
Botoš                                                                                          zdržal sa hlasovania   1 
 
11.10 Informácia o vzdaní sa členstva v Komisii športu a spolupráce s mládežou pri 
MZ v Hurbanove 
Materiál predkladal Bc. Tomaščin, poslanec MZ. Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 

Mestskému zastupiteľstvu v Hurbanove predkladám na vedomie vzdanie sa členstva 
člena Komisie športu a spolupráce s mládežou pri MsZ v Hurbanove. Uvedené 
predkladám z dôvodu, že člen komisie pán František Gyén sa na vlastnú žiadosť vzdáva 
funkcie člena komisie z osobných dôvodov. 
 
Uznesenie  č. 586/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
vzdanie sa funkcie pána Františka Gyéna ako člena Komisie športu a spolupráce 
s mládežou pri MsZ v Hurbanove na volebné obdobie 2018 – 2022.  
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 9                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 12 – D i s k u s i a 
        V rámci diskusie poslanec Schvarcz zareagoval ohľadom prenájmu pozemkov pre 
žiadateľa Tamása Turbáča, či mesto nezvažuje navrhnúť odkúpenie pozemku vrátane 
rodinného domu. 
Mgr. Závodský, primátor mesta uviedol, že pán Turbáč zatiaľ neprejavil záujem 
o odkúpení pozemkov. V súčasnosti prejavili záujem iní o odkúpenie ostatných častí 
pozemku, resp. o prenájme na drobnú živnostenskú výrobu. Mesto čaká na rozhodnutie zo 
strany záujemcov. Pán Turbáč bude informovaný o možnostiach. 
Poslanec Ševčík poďakoval za oplotenie mestských pozemkov na ul. Šáradská. 
Informoval sa o stave prác na vedľajšej budove CIZS (malé zdravotné stredisko), kde sa 
plánuje presťahovanie lekárov. 
Mgr. Zahoranová uviedla, že stavebné práce, ktoré mesto vedelo zabezpečiť z vlastnej 
réžie na 90 % už boli zrealizované. 
Mgr. Pupák sa  dotazoval na stav riešenia oplotenia mestského pozemku medzi ulicami 
Chotínska a Komárňanská.  
Mgr. Závodský, primátor mesta odpovedal, že mesto zatiaľ neprikročilo k žiadnym 
realizáciám.  
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Ing. Dobi dodal, že v mesiaci november bol osobne na pozemku, kde sa nachádzalo 
hlavne drevo, málo smetí a časti rozobratého motorového vozidla. Bol prejavený záujem 
a prebehlo jednanie na odkúpenie zadnej časti pozemkov. V krátkej dobe mesto vyhlási 
súťaž na odpredaj pozemkov. 
Mgr. Pupák prosil o dohodnutie termínu na spoločné monitorovanie spomínaných 
pozemkov, nakoľko má vo vlastníctve dva týždne staré zábery a fotky pozemkov, ktoré sú  
vo veľmi  zlom stave. Na videozázname je zachytené spálenie odpadu obyvateľmi. 
Ďalej pán poslanec sa pýtal, čo sa stalo s pôvodným povrchom ľadovej plochy. 
Mgr. Závodský, primátor mesta uviedol, že mesto zvažovalo o použití povrchu buď na 
školách, na ihriskách, resp. na štadióne ako vyrovnávajúca vrstva. Žiaľ pri demontáži sa 
spoje vylámali a tým pádom došlo k poškodeniu materiálu, ktorý sa následne odviezol ako 
separovaný odpad.  
 
K bodu 13 – Z á v e r  
        Nakoľko  program  rokovania  mestského zastupiteľstva  bol prerokovaný, primátor 
mesta Mgr. Peter Závodský sa poďakoval všetkým prítomným videokonferencie 
a ukončil 36. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove. 

 
 
 
 

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

 
 

 

 

 

 

Overovatelia:    Eduard  Š e v č í k                          

                            František  S c h v a r c z 


