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Z á p i s n i c a 

 
z  37. rokovania Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,  

ktoré sa konalo dňa 28. 04. 2022 formou videokonferencie 
 

Rokovanie  37.  zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v  Hurbanove otvoril      
Mgr. Peter Závodský, primátor  mesta za účasti 9 poslancov.  

 
Neprítomní – ospravedlnení: Eduard Ševčík, Marián Botoš 
Ďalší prítomní: RNDr. Mária Hamranová, zástupkyňa primátora mesta 

Ing. Róbert Dobi, vedúci správneho odd. MsÚ 
Mgr. Magdaléna Zahoranová, ved. 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 dodatku k VZN mesta č. 113 o prenájme bytov 
  5. Návrh dodatku k VZN mesta č. 122 o poskytovaní sociálnych služieb a o sume úhrad,   
      spôsobe jej určenia a platenia za poskytované služby 
  6. Návrh záverečného účtu Mesta Hurbanovo za rok 2021 a odborné stanovisko hlavného   
      kontrolóra k záverečnému účtu mesta 
  7. Rozbor hospodárenia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hurbanovo za    
      rok 2021 
  8. Návrh na použitie rezervného fondu Mesta Hurbanovo v roku 2022 
  9. Návrh riešenia stravovania seniorov v závodnej kuchyni v rámci sociálnej politiky   
      mesta 
10. Návrh III. zmeny rozpočtu mesta Hurbanovo na rok 2022 
11. Rôzne 
  11.1  Zmena uznesenia č. 517/2021-MZ z 33. zasadnutia MZ v Hurbanove 
  11.2  Žiadosť o odkúpenie pozemku – Radko Loučka – II. kolo 
  11.3  Žiadosť o odkúpenie pozemku – Etela Ďurčovičová – II. kolo 
  11.4  Žiadosť o odkúpenie pozemku – Ing. Martin Nemček – II. kolo 
  11.5  Žiadosť o prenájom pozemku a priestorov - Kynologický klub Hurbanovo – II. kolo 
  11.6  Žiadosť o prenájom pozemku – Tamás Turbáč – II. kolo 
  11.7  Zmeny v zmluve za nájom pozemkov - Kamil Sihlovec 
  11.8  Žiadosť o schválenie návrhu zmluvy o umiestnení objektu štátnej hydrologickej    
           siete 
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  11.9 Návrh na schválenie Zmluvy o spoločnom postupe pri vybudovaní Športoviska     
          s multifunkčnou športovou plochou 
12. Diskusia 
13. Záver 
 
Mgr. Závodský, primátor mesta žiadal o zmenu v návrhu programu rokovania mestského 
zastupiteľstva, o doplnenie bodu, ako bod č. 10 s názvom: Súhlas s podpisom zmlúv 
a financovaním projektov CIZS Hurbanovo a Vodozádržné opatrenia. 
Poslanec Melich prosil z technického dôvodu umožniť hlasovanie ústne. 
 
Mgr. Závodský, primátor mesta poprosil poslancov o hlasovanie za pôvodný návrh 
programu rokovania: 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 0                                                                       
Doležaj, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová, Melich, Schvarcz,                proti                       7 
Mgr. Tužinčin, Žigová 
Mgr.Pupák, Bc.Tomaščin                                                                                           zdržal sa hlasovania   2 
Pôvodný návrh programu 37. zasadnutia mestského zastupiteľstva nebol schválený. 
 
Hlasovanie za program rokovania s doplnením o jeden bodu: 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                  za                                 9                                                                             

             proti                       0 
                                                                                                                              zdržal sa hlasovania   0 

Program rokovania videokonferencie 37. zasadnutia mestského zastupiteľstva  konaného 
dňa 28. 4. 2022 bol deviatimi poslancami mestského zastupiteľstva schválený s 
navrhnutou zmenou. 
 
Mgr. Peter Závodský, primátor mesta predložil návrh na zloženie  pracovných  komisií 
a určil zapisovateľku a overovateľov zápisnice nasledovne: 
Návrhová komisia:  
Bc. Štefan Tomaščin, Mgr. Štefan Pupák, PaedDr., Mgr. Angelika Hajníková 
Do návrhovej komisie boli hlasovaním – „za“ – 7, „proti“ – 0, „zdržal sa“ – 2 (Bc. 
Tomaščin, Mgr. Pupák),  zvolení navrhnutí členovia.  
Mandátová komisia:  
František Schvarcz, Jozef Doležaj, Anna Žigová 
Do mandátovej komisie boli hlasovaním – „za“ – 6, „proti“ – 0, „zdržal sa“ – 3 (dotknutí) 
zvolení navrhnutí členovia. 
Zapisovateľka:                                     Silvia Fejesová 
 
Overovatelia:       RNDr. Mária Hamranová 
                                                                         Mgr. Ľuboš Tužinčin                                                                                                         
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K bodu 2 – I n t e r p e l á c i a 

V rámci interpelácie Mgr. Pupák prosil počas rekonštrukcie kultúrneho domu 
organizovať rokovanie MZ v bohatskom kultúrnom dome. 
- Opätovne dotazoval Mgr. Ťužinčina, predsedu komisie o ochrane verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov pri MZ v Hurbanove na stav zverejnenia 
majetkového priznania verejných funkcionárov, ktoré ukladá zákon. 
- Prosil RNDr. Hamranovú o podanie informácii o plánovaných podujatiach mestom 
v rámci Hurbanovských kultúrnych dňoch 2022. 
Mgr. Závodský, primátor mesta uviedol, že sa hľadá vhodný priestor na organizovanie 
rokovania mestského zastupiteľstva. 
Mgr. Tužinčin konštatoval, nakoľko sa komisia nevedela zísť, nie sú ešte zverejnené 
majetkové priznania verejných funkcionárov. 
RNDr. Hamranová uviedla, že kultúrne dni sa kvôli rekonštrukcii kultúrneho domu 
uskutočnia v skrátenom termíne v dňoch 25.-26. júna 2022. V programe vystupujú žiaci 
základných škôl, tanečné kluby, seniori, spevokoly a v areáli štadióna sa budú prezentovať 
občianske združenia. Od 16.00 hod. vystúpi kapela LUDO KURUC BAND, Koral 
Revival, prebehne odovzdávanie grantových šekov víťazom programu „TU SME DOMA 
2022“, operety v podaní Tamása Bernátha, Polemic, Republic a DJ Čeku. 
Sprievodné programy: skákacie hrady, maskoti, šašo, penová párty, tvorivé dielne, 
lukostreľba, výstava historických vozidiel, vozenie na koníkoch, kolotoče a iné. 
V nedeľu sú naplánované slávnostné sväté omše v kostole sv. Ladislava. 
Mgr. Tužinčin upozornil na parkovanie v meste, na znečistené prostredie – 
porozhadzované stavebné materiály a prosil o riešenie dopravnej situácie ul. Sesílešskej. 
Pán Provazník, náčelník MsP uviedol, že pri zbere objemového odpadu občania vyložili 
odpad oneskorením, kvôli čomu zamestnanci Úseku služieb museli dodatočne zbierať. 
- Parkovanie je problematika nielen v našom meste, ale aj iných miest. Mestská polícia sa 
snaží túto problematiku riešiť, ale sú ulice pri ktorých sa to ťažko dá dodržať. MsP musí 
brať ohľad na stav parkovacích možností, riešia sa oznámenia občanov, pri ktorých je 
obmedzený vjazd vozidiel záchranných a iných zložiek. 
Mgr. Závodský, primátor mesta k ul. Sesílešskej konštatoval, že osadenie dopravnej 
značky je bezúčinné bez merania rýchlosti štátnou políciou. Mesto plánuje pracovné 
stretnutie v spolupráci s komisiou verejného poriadku a dopravy, obyvateľmi 
a podnikateľmi pôsobiacich na tejto ulici ohľadne riešenia bezpečnostnej premávky. 
Poslanec Schvarcz tlmočil prosbu občanov zo Sládkovičovej ul. o vyčistenie zarastených 
tabúľ s evidenčnými číslami motorových vozidiel vyhradených parkovacích miest.  
- Dotazoval RNDr. Hamranovú o pláne celotýždňového tábora pre deti zo sociálne 
znevýhodnených rodín. 
RNDr. Hamranová upresnila, že tábor organizuje Bratská jednota baptistov, cirkevný 
zbor Hurbanovo. 
Poslankyňa Žigová apelovala na odvoz smetí, nakoľko riadne separovaný a vyložený 
odpad nie je zobratý. Prosila oddelenie úseku služieb a odpadového hospodárstva o 
vyhotovenie zoznamu jednotlivých podnikateľov, ktorí platia za odpad a zoznam 
obyvateľov, ktorí neplatia za odpad. 
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- Pripája sa k poslancovi Tužinčinovi ohľadom riešenia dopravnej situácie ulice 
Sesílešskej. 
JUDr. Rusňák na prvý dotaz uviedol, že odvoz smetí od 1. januára 2022 má na starosti 
externá firma FCC. Oddelenie úseku služieb a odpadového hospodárstva nemá priamy 
dosah na kontrolu, pri reklamáciách občanov boli upozornení. Zoznam neplatičov za 
komunálny odpad je zverejnený na webovej stránke mesta. 
Bc. Tomaščin sa pýtal na harmonogram práce na Kultúrnom dome Hurbanovo a na 
obmedzenia pri oprave cesty I/64 v meste. 
- Žiadal zverejniť telefónny kontakt na firmu zodpovednú za odvoz komunálneho odpadu. 
Mgr. Závodský, primátor mesta uviedol, rekonštrukcia kultúrneho domu by mala trvať 
zhruba do konca júna. Práce na štátnej ceste budú realizované za premávky, s obmedzením 
dopravy, doprava bude riadená dočasným dopravným značením  a zároveň realizačnou 
firmou. 
- Telefónny kontakt na firmu FCC Slovensko, s.r.o. bol zverejnený na stránke mesta. 
Mesto sa snaží vopred informovať obyvateľov pri zbere odpadu, čo tam patrí. Občania 
vykladajú rôzny odpad nezodpovedajúci za zvoz daného druhu odpadu v daný deň, preto 
sa častokrát neodváža.  
PaedDr., Mgr. Hajníková tlmočila prosbu rodičov, akým spôsobom budú riešené letné 
prázdniny materských a základných škôl. 
Mgr. Závodský, primátor mesta uviedol, že zo strany základných škôl už rodičia boli 
informovaní. Základná škola s materskou školou Árpáda Fesztyho s VJM v mesiaci júl 
bude fungovať, v auguste bude zatvorená. V Materskej škole na ul. Nový diel – ul. Árpáda 
Fesztyho bol vykonaný prieskum rodičov. Na mesiac august hlásili päť detí z jednej 
budovy a šesť detí z druhej budovy všetkých vekových kategórií. Kvôli neefektívnosti 
bude v mesiaci august zatvorená.  
RNDr. Hamranová doplnila, že bude v prevádzke školský klub detí prvé dva týždne 
v júli v základnej škole slovenskej aj v maďarskej. 
Poslanec Melich v mene občanov žiadal v určených termínoch a dňoch posilniť 
dozorovanie kritických ulíc pri zbere plastového odpadu. 
- Apeloval na alternatívy letných prázdnin, nakoľko všetky inštitúcie sú v auguste 
zatvorené. Prosil do budúcna dohodnúť sa o fungovaní aj v mesiaci august. 
Mgr. Závodský, primátor mesta o zbere plastového odpadu konštatoval, že mesto vie 
o tomto probléme a neustále ho rieši. Mestská polícia sa snaží podchytiť občanov, ktorí 
trhajú vrecia. Prosil aj obyvateľov mesta, aby po všimnutí avizovali mestskú políciu. 
- K letným prázdninám konštatoval, že mesto musí zvažovať viaceré aspekty, 
prevádzkové, ekonomické náklady, nevyčerpané dovolenky učiteliek, ktoré iba v tomto 
období môžu čerpať dovolenky. Centrum voľného času Hurbanovo aj v auguste 
zabezpečuje činnosť pre školopovinné deti.  
Mgr. Pupák v krátkosti poznamenal, že mesto by mohlo porozmýšľať o zjednosmernení 
problematických ulíc pri parkovaní.  
- Ďalej navrhol zber plastových odpadov vyriešiť umiestnením kontajnerov v meste. 
Mgr. Závodský, primátor mesta uviedol, pri zjednosmernení ulíc treba urobiť kompletnú 
reorganizáciu dopravy v meste so súhlasným stanoviskom dopravného inšpektorátu.  
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K bodu 3 
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 
Na 36. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, konaného dňa 17. 03. 2022 boli 
prijaté uznesenia od čísla 570 do 587/2022 - MZ.  
Ukladaciu časť neobsahovalo ani  jedno uznesenie. 
 
K bodu 4 
Návrh dodatku k VZN mesta č. 113 o prenájme bytov 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
1. V roku 2005 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí podpory uzavretá podľa ustanovení 
zákona Národnej rady SR č. 607/2003 Z. z. v znení noviel o Štátnom fonde rozvoja 
bývania, číslo zmluvy 401/1152/2005.  
Predmetom zmluvy bola výstavba nájomných bytov v bytovom dome – ulica Fesztyho. 
Zmluva obsahuje bod 4.6.2: Zmluvy s užívateľmi bytov si dlžník uzavrie na základe 
vlastných kritérií a podmienok sám a to tak, aby tieto boli v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi.  
     - V prípade výstavby nájomných bytov, na ktoré dlžník použil aj dodatočne prostriedky 
MVRR SR musí dodržať podmienky uvedené vo Výnose MVRR SR č. V-1/2003 o 
regulácii cien nájomných bytov. V tomto výnose bolo presne dané, ako sa určuje nájomné, 
a položka fond opráv sa tu nenachádzala.  
     - Tento výnos bol zrušený opatrením MF SR č. 158/2008 Z.z. k 01.05.2008 a 
nahradený Opatrením MF SR č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov, ktoré bolo 
doplnené opatrením č. 02/R/2008 zo dňa 25.09.2008.  
     - Toto opatrenie bolo zmenené Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 
1. decembra 2011 č. 01/R/2011 s účinnosťou od 20.12.2011.  
2. Od roku 2011 nadobudol právoplatnosť zákon č. 443/2010 o dotáciách na rozvoj 
bývania a o sociálnom bývaní. Ten v § 18 ods. 3) hovorí: „Ak byty a nebytové priestory v 
bytovej budove nie sú vo vlastníctve jednotlivých vlastníkov podľa osobitného 
predpisu,35b) vlastník bytovej budovy s nájomnými bytmi tvorí na účely tohto zákona z 
dohodnutého nájomného fond prevádzky, údržby a opráv bytovej budovy ročne minimálne 
vo výške 0,5 % obstarávacích nákladov na obstaranie nájomných bytov.  
Z fondu prevádzky, údržby a opráv bytovej budovy sa financujú výdavky spojené s 
nákladmi na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí bytovej budovy vrátane opráv 
balkónov a lodžií, spoločných zariadení bytovej budovy, spoločných nebytových 
priestorov, príslušenstva a priľahlého pozemku, ako aj výdavky na obnovu, modernizáciu 
a rekonštrukciu bytovej budovy, ktoré prislúchajú k bytom.  
Pri prvom prevode vlastníctva takéhoto nájomného bytu na inú osobu je doterajší vlastník 
bytovej budovy s nájomnými bytmi povinný zostatok prostriedkov fondu prevádzky, údržby 
a opráv bytovej budovy poukázať do fondu prevádzky, údržby a opráv vytvoreného podľa 
osobitného predpisu,35a)“. Ods. 4) hovorí: „Ak bola na obstaranie nájomného bytu 
poskytnutá dotácia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2010, vlastník takéhoto 
nájomného bytu je povinný zriadiť osobitný rezervný fond a pri nakladaní s ním 
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postupovať podľa odseku 2 alebo zriadiť fond prevádzky, údržby a opráv bytovej budovy a 
pri nakladaní s ním postupovať podľa odseku 3.“  
3. Toto ustanovenie je platné od 01.01.2018. Teda mesto ako vlastník bytov je povinné 
tvoriť fond prevádzky, údržby a opráv bytovej budovy ročne minimálne vo výške 0,5 % 
obstarávacích nákladov na obstaranie nájomných bytov.  
4. Premietnuté na obytné budovy vlastnené mestom Hurbanovo:  
A. 16 bytov ulica Fesztyho:  
Nadobúdacia cena obytného domu:   476 158,10 €  
0,5 % z nadobúdacej ceny:                     2 380,80 € na rok  
Minimálna suma tvorby fondu:                 198,40 €/mes.  
Minimálna cena na jeden byt:                     12,40 €/mes.  
Navrhnutá suma do fondu opráv:    17,00 € / mes. / byt  
B. 24 bytov ulica Sládkovičova:  
Nadobúdacia cena obytného domu:    919 731,39 €  
0,5 % z nadobúdacej ceny:              4 598,70 € na rok  
Minimálna suma tvorby fondu:          383,20 €/mes.  
Minimálna cena na jeden byt:              15,98 €/mes.  
Navrhnutá suma do fondu opráv:   22,00 € / mes. / byt  
5. K uvedenému vydalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR Pomôcku, ktorá je prílohou 
tohto materiálu.  
6. Bytový dom Šáradská 24:  
     - Zmluva č. 160-520-2002 podpísaná 14.03.2002.  
     - Nájomné sa počítalo v zmysle opatrenia MF SR zo dňa 26.01.2001 č. R-1/2001. Toto      
       bolo nahradené opatrením MF SR z 09.12.2003 č. 01/R/2003, ktoré bolo zmenené a  
       doplnené Opatrením MF SR z 22. decembra 2003 č. 02/R/2003, ktoré bolo zmenené a  
       doplnené Opatrením MF SR zo 16. februára 2005 č. 01/R/2005, ktoré bolo zmenené a  
       doplnené Opatrením MF SR zo 16. novembra 2005 č. 02/R/2005, ktoré bolo zmenené  
       a doplnené Opatrením MF SR z 23. apríla 2008 č. 01/R/2008, ktoré bolo zmenené a  
       doplnené Opatrením MF SR z 25. septembra 2008 č. 02/R/2008, ktoré bolo zmenené a  
       doplnené Opatrením MF SR z 1. decembra 2011 č. 01/R/2011, ktoré bolo zmenené a  
       doplnené Opatrením MF SR z 4. decembra 2013 č. 01/R/2013.  
     - Šáradská č. 24 - pôžička vo výške 1.346.000 Sk. Nadobúdacia cena je 89 775 €.  
Zo zmluvy: 1 166 000 Sk dotácia z MF SR, 1 167 000 € zdroje mesta, spolu 2 333 000 Sk, 
čo je 77 441 €.  
     - Čl. I. „16. ods. (7) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 26. januára 
2001 č. R-1/2001, ktorým sa mení výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. 
marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami v znení 
neskorších predpisov: Maximálne ceny ročného nájmu bytu v bytových domoch 
postavených s účasťou prostriedkov štátneho rozpočtu, štátnych fondov a rozpočtov obcí, 
pre ktoré sa vydá kolaudačné rozhodnutie po 1. februári 2001, sa určujú vo výške 5 % z 
obstarávacej ceny bytu. Do obstarávacej ceny bytu sa na účely tohto opatrenia započítava 
cena stavby, cena 3 projektovej dokumentácie a cena inžinierskych činností súvisiacich s 
prípravou a zhotovením stavby.  
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     - Náklady na fond opráv a údržbu max. 1,5 % obstarávacej ceny. To zn. fond je ročne 
1.347 €. Na jednu bytovú jednotu na mesiac je to max. 28 €.  
- Navrhnutá suma do fondu opráv: 17,00 € / mes. / byt  
7. Bytový dom Šáradská 22:  
     - Zmluva bez čísla, podpísaná 2.6.2000, 1 112 000 Sk pôžička štátu, 1 113 000 Sk 
vlastné zdroje mesta. Spolu 2 225 000 Sk = 73 856 €.  
     - Čl. IV. Bod 13) zmluvy: nájomca musí spĺňať podmienky Smernice MVRR SR 
č.8/1999. Tá hovorí v čl. 4: Prijem neprevyšuje dvojnásobok životného minima; nájomca 
je ŤZP; nájomca neúplná rodina s dvomi maloletými deťmi; nájomca je občan, ktorý 
potrebuje pomoc. Max. doba nájmu je 3 roky, alebo 10 rokov pre ŤZP.  
     - Zmluva nemá žiadne obmedzenia čo sa týka výpočtu nájomného.  
     - Súčasne platí zákon č. 98/2014 Z.z. o krátkodobom nájme bytu.  
     - Šáradská č. 22 – pôžička vo výške 1 112 000 Sk. Nadobúdacia cena je 75 480 €.  
     - Recipročne podľa Šáradskej č. 24 je to max. 23,60 € na byt a mesiac.  
- Navrhnutá suma do fondu opráv: 17,00 € / mes. / byt.    
Na prijatie všeobecne záväzného nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny 
prítomných poslancov podľa § 12. ods. 7) zákona. 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o prenájme bytov bol vyvesený na úradnej 
tabuli mesta a webovej stránke od 04.04.2022. Pripomienky písomne alebo elektronicky 
bolo možné podať do 19.04.2022. Do uvedeného dátumu nebola elektronicky ani poštou 
doručená žiadna pripomienka. 
 
Uznesenie  č. 588/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
prijíma  
Všeobecne záväzné nariadenie č. 113 o prenajímaní bytov vo vlastníctve mesta Hurbanovo 
- doplnenie č. 2 bez pripomienok, 
žiada  
primátora o zverejnenie VZN č. 113 o prenajímaní bytov vo vlastníctve mesta Hurbanovo, 
v plnom znení, ako to vyplýva z jednotlivých dodatkov. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                    za                                 9                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 5 
Návrh dodatku k VZN mesta č. 122 o poskytovaní sociálnych služieb a o sume úhrad,  
spôsobe jej určenia a platenia za poskytované služby 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 

Vzhľadom na zvýšenie cien potravín u dodávateľov je potrebné vykonať úpravu 
ceny stravnej jednotky za stravu poskytovanú v zariadení pre seniorov Smaragd.  
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V súčasnej dobe je cena určená platným VZN č. 122 (v zmysle dodatku č. 3) vo výške 
3,22 €/deň a stravníka, plus 20% režijných nákladov na výrobu stravy (čo bolo doteraz 
0,44 € na jednu stravnú jednotku, čo je spolu 3,66 €/ deň a stravníka). Zohľadnením 
navýšených cien sa predkladá návrh určenia stravnej jednotky vo výške 4,37 €/deň na 
stravníka, pričom v tejto cene sú zarátané aj režijné náklady na výrobu stravy. Pri šetriacej 
strave sa k tejto cene pripočíta + 10% ceny, pri diabetickej strave + 25%. Materiály potom 
obsahujú presné výpočty cien stravnej jednotky a porovnanie s ich doterajšou výškou. 
Súčasťou materiálu sú cenníky dodávateľov potravín, ktoré predložili v cenových 
ponukách počas procesu verejného obstarávania. Pri navýšení ceny stravnej jednotky sa 
vychádzalo aj z týchto cenníkov. Pre zabezpečenie predpísaného zloženia a kvality 
potravín ľuďom umiestneným v ZPS Smaragd je zvýšenie ceny potrebné. Podľa 
vyjadrenia riaditeľky navrhovaná cena stravnej jednotky bude pokrytá novo 
zazmluvnenými cenami od dodávateľov do konca roka 2022. Zvýšenie bude v plnej miere 
hradené klientmi Smaragdu, ktorí sú so zvýšením cien uzrozumení. Na prijatie všeobecne 
záväzného nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov 
podľa § 12. ods. 7) zákona.  
Návrh dodatku k VZN bol v zmysle zákona zverejnený na úradnej tabuli mesta dňa 
11.04.2022, žiadna pripomienka nebola podaná. Komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej 
prerokovala materiál na svojom zasadnutí dňa 11.04.2022 o jednohlasne sa uzniesla na 
tom, že odporúča materiál schváliť poslancami MZ. 
 
Uznesenie  č. 589/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
prijíma  
Všeobecne záväzné nariadenie č. 122 o poskytovaní sociálnych služieb a o sume úhrad, 
spôsobe jej určenia a platenia za poskytované sociálne služby - doplnenie č. 5, 
s účinnosťou od 01.06.2022 bez pripomienok 
žiada  
primátora o zverejnenie VZN č. 122 o poskytovaní sociálnych služieb a o sume úhrad, 
spôsobe jej určenia a platenia za poskytované sociálne služby, v plnom znení, ako to 
vyplýva z jednotlivých dodatkov.  
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                    za                                 9                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 6 
Návrh záverečného účtu Mesta Hurbanovo za rok 2021 a odborné stanovisko 
hlavného  kontrolóra k záverečnému účtu mesta 
Materiál predkladala Ing. Kardhordó, vedúca ekonomického oddelenia MsÚ. Písomná 
správa tvorí prílohu zápisnice. 

V roku 2021 bolo hospodárenie mesta ovplyvnené pretrvávajúcou nepriaznivou 
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ekonomickou situáciou spôsobenou šírením vírusu COVID-19 (pandémia). Mesto muselo 
v priebehu roka zabezpečiť súčinnosť v rámci povinného testovania a očkovania 
obyvateľov. Rozpočet mesta v programovej štruktúre na rok 2021 bol schválený 
uznesením č. 348/2020-MZ, dňa 3. 12. 2020. Bol zostavený ako vyrovnaný, pri celkovej 
výške príjmov aj výdavkov na úrovni: 7 490 024 €. Počas roka bolo schválených desať 
zmien rozpočtu. V priebehu roka bolo vypracovaných 14 rozpočtových opatrení, ktoré 
obsahujú presuny medzi jednotlivými rozpočtovými položkami a zmeny v súlade so 
schválenými úpravami rozpočtu a navýšenie príjmov a výdavkov v súlade s § 14 ods. 1 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších zmien a doplnení vo výške 60 267,- €. 
Významné navýšenie upraveného rozpočtu oproti pôvodne schválenému rozpočtu 
predstavujú nasledovné skutočnosti: zapracovanie do rozpočtu príjmov a výdavkov 
súvisiacich s opatreniami proti šíreniu vírusu COVID 19, úprava výšky dotácií na 
prenesené kompetencie a ďalšie dotácie, projekty (najvýznamnejší je projekt „Využitie 
geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla“), granty, úprava výšky vlastných 
príjmov rozpočtových organizácií, prevod prostriedkov z minulého roka a zapojenie do 
príjmov prostriedkov z rezervného fondu.  
Skutočná hodnota príjmov k 31. 12. 2021 bola: 8 427 773,77 € a hodnota výdavkov 
predstavovala: 7 704 404,20 €. Rozpočet v oblasti príjmov je plnený na 92,12 %, bežné 
príjmy mesta sú plnené na 101,29 % a kapitálové príjmy na 12,33 %. V oblasti finančných 
operácií sú príjmy plnené na 72,58 %. V oblasti výdavkov je rozpočet plnený na 84,22 %. 
Bežné výdavky sú plnené na 92,01 %, kapitálové výdavky na 38,11 % a výdavky v oblasti 
finančných operácií na 99,99 %. Celkový rozdiel medzi príjmami a výdavkami mesta za 
rok 2021 činí 723 369,57€, z čoho účelovo určené prostriedky nepoužité v roku 2021 sú 
vo výške 338 320,91 € a rozdiel medzi príjmami a výdavkami v oblasti podnikateľskej 
činnosti predstavuje 11 530,07 €, t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami v rámci hlavnej 
činnosti mesta po odpočítaní zostatku účelových prostriedkov predstavuje: 373 518,59 €. 

K 31. 12. 2021 bežné príjmy mesta činili 7 732 792,90 € a bežné výdavky boli vo 
výške 7 041 893,41 €. Z uvedených príjmov a výdavkov vzniká prebytok vo výške 690 
899,49 €. Kapitálové príjmy predstavovali 82 677,58 €, a kapitálové výdavky boli 512 
410,01 €. Z kapitálových príjmov a výdavkov vzniká schodok vo výške 429 732,43 €.  
Z vyššie uvedených príjmov a výdavkov (spolu bežné aj kapitálové) vznikol prebytok 
rozpočtu mesta vo výške 261 167,06 €. Po započítaní finančných operácií v oblasti 
príjmov vo výške 612 303,29 € a finančných operácií v oblasti výdavkov vo výške 150 
100,78 € je celkový prebytok rozpočtu mesta za rok 2021: 723 369,57 €.  
V zmysle § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy, ak možno použiť v ďalšom rozpočtovom roku nevyčerpané účelovo určené 
prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku, tieto nevyčerpané 
prostriedky sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu mesta 
z tohto prebytku vylučujú. V prípade mesta sa jedná o nevyčerpané účelové finančné 
prostriedky z minulých rokov vo výške 1 444,29 € (zostatok fin. prostriedkov na rodinné 
prídavky z minulých rokov: 679,42 € zábezpeka na nájomné byty zaplatená v roku 2020: 
559,74 € a zadržané financie na exekučné zrážky: 205,13 €), nevyčerpané účelové 
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finančné prostriedky v roku 2021 vo výške 337 365,91 € (zostatok fin. prostriedkov na 
rodinné prídavky: 613,25 €, zostatok fin. prostriedkov na dopravné pre žiakov ZŠ: 254,70 
€ a ZŠ s MŠ ÁF  sVJM: 696,40 €, zostatok štátnej dotácie na stravovanie detí: 41 206,50 
€, účelové financie v rámci realizácie projektov zamestnanosti: ZŠ slov. 36 750,65 € a ZŠ 
s MŠ ÁF 414,66 €, nevyčerpané účelové prostriedky na ďalšie projekty: 500,00 + 11,20 €, 
zostatok štátnych finančných prostriedkov v rámci základnej školy: 7 500,00 €, zostatky 
na potravinových účtoch v školských jedálňach: ZŠ slov. 22 331,90 €, ZŠ s MŠ ÁF s VJM 
2 041,06 € a MŠ 10 425,14 €, dotácia od Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 214 245,14 €, 
zadržané financie na exekučné zrážky: 375,31 €), zábezpeka na nájomné: 955,00 € a 
rozdiel medzi príjmami a výdavkami v rámci podnikateľskej činnosti mesta: 11 530,07 €. 
 
ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU 
MESTA HURBANOVO ZA ROK 2021 

Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy:  
a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou 
klasifikáciou,  
b) bilanciu aktív a pasív,  
c) prehľad o stave a vývoji dlhu,  
d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií,  
e) prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 zák. č. 583/2004 Z. z. v 
členení podľa jednotlivých príjemcov,  
f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,  
g) hodnotenie plnenia programov rozpočtu mesta.  
Údaje o plnení rozpočtu sú 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 územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. 

Mesto pri zostavení návrhu záverečného účtu postupovalo podľa § 16 ods. 1 zákona 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o 
rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovalo do záverečného účtu. V súlade s § 16 ods. 2 
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy finančne usporiadalo svoje 
hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým 
osobám a fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytlo 
prostriedky svojho rozpočtu; ďalej usporiadalo finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, 
štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov. 

Vlastné príjmy bežného rozpočtu predstavovali daňové príjmy a nedaňové príjmy; 
kapitálového rozpočtu predstavovali najmä príjmy z predaja majetku. Získané granty a 
transfery bežného rozpočtu boli tvorené dotáciami na činnosť preneseného výkonu štátnej 
správy, dotáciami na realizáciu neinvestičných projektov a príjmami od obcí na činnosť 
spoločnej úradovne; kapitálové príjmy boli tvorené dotáciami, ktoré mesto získalo cez 
projekty. 
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Výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje po zúčtovaní celkových príjmov a 

výdavkov ako výsledok ich súhrnnej bilancie. Výsledok rozpočtového hospodárenia môže 
byť prebytok alebo schodok; podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy; prebytkom rozpočtu je kladný rozdiel 
medzi príjmami a výdavkami rozpočtu, schodkom rozpočtu je záporný rozdiel medzi 
príjmami a výdavkami rozpočtu. Pod príjmami a výdavkami rozpočtu sa chápu bežné 
príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet) a kapitálové príjmy a kapitálové výdavky 
(kapitálový rozpočet); súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu nie sú finančné operácie. 
Hospodárenie mesta v roku 2021 dokumentuje tabuľka na strane 3. Výsledok 
rozpočtového hospodárenia zistený v súlade s § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) 
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy predstavuje prebytok vo výške 
261 167,06 €. Celkový výsledok hospodárenia mesta po započítaní finančných operácií 
predstavuje prebytok vo výške 723 369,57 €. 

Celková výška aktív a pasív je 28 648 419,06 €, pričom aktíva tvorí hmotný, 
nehmotný a finančný majetok, zásoby, zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových 
organizácií do rozpočtu zriaďovateľa, pohľadávky vrátane poskytnutých preddavkov, 
finančná hotovosť v pokladnici mesta a na všetkých bankových účtoch mesta k 31. 12. 
2021, zúčtovanie transferov s organizáciami mesta (zostatková hodnota majetku v správe 
rozpočtových organizácií mesta), zúčtovanie medzi orgánmi verejnej správy, náklady 
budúcich období (napr.: predplatné, poistné zaplatené vopred) a príjmy budúcich období 
(napr. príjem z prenájmu majetku mesta) . Stranu pasív predstavujú: hospodársky výsledok 
z minulých rokov vrátane fondu na krytie majetku, hospodársky výsledok za rok 2021, 
rezerva na nevyčerpané dovolenky, odchodné, odvody do fondov a na audit, zúčtovanie 
rozpočtu mesta (nevyčerpané štátne dotácie), sociálny fond, záväzky k 31. 12. 2021, 
bankové úvery, úvery zo ŠFRB a z Environmentálneho fondu, výnosy budúcich období 
(výnosy, ktoré sa týkajú odpisovaného majetku mesta obstaraného z dotácií, darov a 
vopred prijaté platby, napr. prenájom hrobových miest) a výdavky budúcich období (úroky 
z bankových úverov platené za december v januári 2022). 

Návrh záverečného účtu mesta Hurbanovo za rok 2021 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. Návrh záverečného účtu mesta Hurbanovo za rok 2021 
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 v 
mestskom zastupiteľstve na úradnej tabuli a webovom sídle mesta. Riadna účtovná 
závierka k 31. 12. 2021 bola overená audítorom v súlade so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi. 

 
Poslanec Doležaj sa informoval o daňových pohľadávkach. Pripomenul, že v roku 2019 sa 
znížili o 55 000 € oproti roku 2018. V roku 2021 oproti roku 2019 sa navýšili o 75 000 €. 
Rezervný fond sa navýšil oproti roku 2021 o 231 000 €. Prosil informovať o projektoch, 
ktoré boli uznesením schválené a neboli realizované.  
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Ing. Kardhordó k daňovým pohľadávkam uviedla, že došlo k nárastu v roku 2019, mesto 
sa v tom roku začalo zaoberať s danou problematikou a momentálne sa vymáhajú súdnou 
cestou. Postup vymáhania je oveľa pomalší oproti zaslaným výzvam.  
K nárastu prispelo aj minuloročné zvýšenie poplatkov za komunálny odpad. Mesto sa 
neustále zaoberá problematikou zníženia stavu pohľadávok, čo je časovo náročnejšie.  
Mgr. Závodský, primátor mesta uviedol, že väčšinou bola na projekty schvaľovaná 
spoluúčasť mesta. Žiaľ, mesto až po štyroch rokoch obdržalo rozhodnutie o schválení 
žiadosti nenávratného finančného príspevku z Pôdohospodárskej platobnej agentúry 
Bratislava na projekty ul. Športovej a Žitavskej. Momentálne sa čaká na zaslanie zmluvy.  
Mgr. Pupák sa pýtal na úsporu finančných prostriedkov, nakoľko pri schvaľovaní 
externej firmy FCC Slovensko, a.s. na zber, zhodnotenie a zneškodnenie odpadu bolo 
sľúbené šetrenie zo strany mesta. Tá úspora by sa mala odzrkadliť pri znížení poplatkov za 
komunálny odpad.  
Mgr. Závodský, primátor mesta uviedol, že náklady za likvidáciu a zber odpadu budú stáť 
každým rokom viac a budú prísnejšie predpisy samosprávam. Ako pozitívum mesta 
pripomenul zvýšenie miery separácie zo strany obyvateľov. 
Bc. Tomaščin kriticky pristúpil ohľadom rekonštrukcie chodníka na ul. Športovej, 
nakoľko poslanci MZ sa už v roku 2021 uzniesli na tom, že z rezervného fondu bude 
vyčlenených 30 000 € na vybudovanie chodníka.  
Mgr. Závodský, primátor mesta uviedol, že na začiatku podania žiadosti chcel, aby 
rekonštrukcia bola financovaná z vlastných zdrojov mesta. V rámci žiadosti Miestnej 
akčnej skupiny bola možnosť refundácie financií, a to na položenie nového asfaltového 
koberca. Toho času nebola ochota do toho investovať. Projektová dokumentácia 
a stavebné povolenie je vydané na ukladanie zámkovej dlažby. Mesto by muselo 
kompletne prerobiť projektovú dokumentáciu vrátane stavebného povolenia. Žiadosť 
a podklady boli postúpené na kontrolu verejného obstarávania. Treba si uvedomiť, že po 
štyroch rokoch sa ceny zvýšili. Po komunikácii s dodávateľom a pri navýšení cien bude 
treba verejné obstarávanie opakovať.   
Pokiaľ to kontrolný orgán odobrí a zvýšenie cien nepresiahne viac ako 15 %, mesto môže 
ihneď prikročiť k realizácii chodníka. 
 
Uznesenie  č. 590/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
Záverečný účet mesta Hurbanovo za rok 2021 a celoročné hospodárenie mesta bez 
výhrad*);  
potvrdzuje  
skutočnosť, že schodok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravený o nevyčerpané 
účelové prostriedky zo štátneho rozpočtu a ďalšie účelové prostriedky podľa osobitných 
predpisov v celkovej sume  87 728,92 € sa  v roku 2021 financoval z rezervného fondu 
mesta a z návratných zdrojov financovania  
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schvaľuje  
zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení vo výške 7 131,54 EUR použiť na investičný 
rozvoj v rámci podnikateľskej činnosti 
berie na vedomie  
1. správu o vykonaní riadnej ročnej inventarizácie k 31. 12. 2021,  
2. správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a výročnej správy k  
    31. 12.  2021,  
3. odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta 
Hurbanovo za rok 2021. 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                    za                                 9                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 7 
Rozbor hospodárenia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hurbanovo za  
rok 2021 
Materiály predkladala Ing. Kardhordó, vedúca ekonomického oddelenia MsÚ. Písomná 
správa tvorí prílohu zápisnice. 
- Základná škola, Nám. Konkolyho-Thege 2, Hurbanovo 
Uznesenie  č. 591/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
Rozbor hospodárenia Základnej školy, so sídlom na Nám. Konkolyho - Thege č. 
2, Hurbanovo za rok 2021 podľa predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                    za                                 9                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
- Základná škola s materskou školou Árpáda Fesztyho s VJM - Feszty Árpád 
Alapiskola és Óvoda, Ul. športová č. 7, Hurbanovo 
Uznesenie  č. 592/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
Rozbor hospodárenia Základnej školy s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím 
jazykom maďarským - Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda, Ul. športová č. 7, Hurbanovo 
za rok 2021 podľa predloženého návrhu.  
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                    za                                 9                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
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- Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola, Komárňanská 116, Hurbanovo 
Uznesenie  č. 593/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
rozbor hospodárenia Základnej umeleckej školy Hurbanovo, so sídlom na ulici 
Komárňanská 116, Hurbanovo za rok 2021 podľa predloženého návrhu.  
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                    za                                 9                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
- Materská škola, Nový diel 50, Hurbanovo 
Uznesenie  č. 594/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
rozbor hospodárenia Materskej školy, so sídlom Nový diel 50, Hurbanovo za rok 2021 
podľa predloženého návrhu.  
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                    za                                 9                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
- Zariadenie pre seniorov Smaragd, Sládkovičova 30, Hurbanovo 
Uznesenie  č. 595/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
Rozbor hospodárenia Zariadenia pre seniorov Smaragd, Sládkovičova 30,  Hurbanovo za 
rok 2021 podľa predloženého návrhu.  
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                    za                                 9                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
- Súkromný centrum špeciálnopedagogického poradenstva Hurbanovo 

SCŠPP Hurbanovo bolo zriadené v r. 2005 a vykonáva samostatnú odbornú činnosť 
zahrňujúcu špeciálnopedagogickú, psychoterapeutickú, individuálne orientovanú 
starostlivosť o deti a mládež so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, spojenú 
so špeciálnopedagogickou, psychologickou diagnostikou a s výchovným poradenstvom v 
nadväznosti na výchovno-vzdelávací proces. Odborní zamestnanci sú terénni špeciálni 
pedagógovia (psychopéd, logopéd, surdopéd, etopéd) a psychológovia, ktorí svoju činnosť 
vykonávajú priamo v teréne, v školských, resp. v predškolských zariadeniach.  
Pracujú nielen s deťmi vo veku 3 až 15 rokov, ale aj so staršími osobami. Tiež poskytujú 
poradenskú a osvetovú činnosť pre rodičov a pedagógov. SCŠPP Hurbanovo ďalej 
zabezpečuje: evidenciu detí a mládeže so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 
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poradenskú činnosť zameranú na spoluprácu pri posudzovaní školskej zrelosti, 
zabezpečenie komplexnej špeciálnopedagogickej, psychologickej starostlivosti o 
integrované (začlenené) deti v systéme bežného školstva, poskytovanie potrebných 
informácií a spolupráce pri vypracovaní individuálnych výchovno-vzdelávacích 
programov, prípravu podkladov pre príslušné orgány na rozhodovanie o prijatí detí, žiakov 
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do MŠ, ZŠ, SŠ, ŠZŠ, vypracúvanie 
písomných odporúčaní (vyjadrení) na rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí dieťaťa, žiaka 
so ŠVVP do bežných škôl s odporúčaním evidovať a vykazovať ho ako individuálne 
integrovaného (začleneného), vypracovanie odporúčaní k prideleniu asistentov učiteľa, 
vypracovanie vyjadrení k upraveným podmienkam prijímacích skúšok, maturitných 
skúšok, logopedickú starostlivosť, depistáž v predškolských zariadeniach. 
Na území mesta SCŠPP spolupracuje s materskými školami aj so základnými školami a 
nielen s integrovanými deťmi, ktoré evidujú v rámci svojej činnosti, ale s oveľa väčšou 
skupinou detí, ktoré potrebujú odbornú pomoc (jedná sa o celkový počet 31 O detí na 
území mesta).  
 
Uznesenie  č. 596/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
predloženú Informatívnu správu o činnosti Súkromného centra špeciálnopedagogického 
poradenstva Hurbanovo za rok 2021. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                    za                                 9                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 8 
Návrh na použitie rezervného fondu Mesta Hurbanovo v roku 2022 
Materiál predkladala Ing. Kardhordó, vedúca ekonomického oddelenia MsÚ. Písomná 
správa tvorí prílohu zápisnice. 

Celková výška rezervného fondu k 31. 12. 2021 predstavuje: 764 427,41€. Návrh na 
použitie rezervného fondu mesta:  
1. úhrada záväzkov z roka 2021 (v súlade s § 10 ods. 9 zákona 583/2004 Z. z.) v celkovej 
výške: 23 642 € (viď príloha č. 1),  
2. dofinancovanie aktivít z roku 2021 – prenos daňovej povinnosti: 2 587 € (viď. príloha  
č. 2),  
3. osadenie nových vodomerov na vodovodnú sieť mesta: 2 000 €,  
4. spolufinancovanie projektu: Modernizácia učební pre základné školy: 8 000 €,  
5. zmena územného plánu mesta: 5 000 €,  
6. výstavba Kolumbária: 2 300 €,  
7. rekonštrukcia budovy kultúrneho domu: 148 500 €,  
8. spolufinancovanie projektu – geotermálne vrty: 25 000 €,  
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9. spolufinancovanie projektu – zelená strecha na budove zdravotného strediska: 10 400€, 
10. vypracovanie Urbanistickej štúdie: 25 000 €,  
11. vypracovanie projektových dokumentácií: 15 000 €,  
12. rekonštrukcia miestnych komunikácií – Nová Trstená: 215 000 €,  
13. spolufinancovanie rekonštrukcie hygienických priestorov v budove ZpS Smaragd a 
spolufinancovanie projektu podpory rozvoja sociálnych služieb: 7 500 €,  
14. spolufinancovanie projektu Modernizácia materiálno-technického a technologického 
vybavenia Domu kultúry Hurbanovo: 15 000 €,  
15. rekonštrukcia chodníka na ul. Športová, Žitavská: 20 000 €,  
16. rekonštrukcia budovy zdravotného strediska (malá budova): 25 000 €,  
17. riešenie havarijného stavu (rekonštrukcia) vykurovacieho systému v budove ZpS 
Smaragd: 30 000 € ,  
18. ďalšie investičné aktivity mesta: 24 498,41 €,  
19. sumu vo výške 160 000 € ponechať na rezervnom fonde mesta na krytie 
nepredvídaných výdavkov, resp. na preklenutie nepriaznivej finančnej situácie na začiatku 
ďalšieho roka (mzdy zamestnancov za 12/2022 a odmeny pre poslancov a členov komisií 
za II. polrok 2022).  
V predloženom návrhu na použitie rezervného fondu mesta sú zapracované činnosti, 
ktorých realizácia doposiaľ nebola schválená Mestským zastupiteľstvom. Ide o investičné 
akcie súvisiace s majetkom mesta s hodnotou prevyšujúcou jednotlivo 10 000 Eur a v 
takýchto prípadoch je potrebný súhlas Mestského zastupiteľstva v súlade so Zásadami 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Hurbanovo.  
Z uvedeného dôvodu žiadame o súhlas na realizáciu nasledovných aktivít:  
- rekonštrukcia budovy zdravotného strediska (malá budova),  
- riešenie havarijného stavu vykurovacieho systému v budove ZpS Smaragd. 
 
Mgr. Pupák za Komisiu výstavby, územného plánovania a regionálneho rozvoja pri MZ 
v Hurbanove je veľmi rád, že spomenuté projekty boli realizované. Vyjadril nespokojnosť 
kvôli nezrealizovaným projektom, ktoré boli schválené uznesením, čoho dôsledkom je 
prevyšujúca hodnota jednotlivých projektov. Pripomenul najväčšie projekty, ktoré neboli 
realizované v najkratšom možnom čase: rekonštrukcia miestnej komunikácie v Novej 
Trstenej, ľadovej plochy a obnova kultúrneho domu.  
Pán poslanec žiadal informovať o urbanistickej štúdii, nakoľko sa na pracovnom stretnutí 
nevedel zúčastniť. 
Mgr. Závodský, primátor mesta o urbanistickej štúdii informoval, že jej vypracovanie 
bolo schválené minulý rok.  Financie boli vysúťažené, z dôvodu nevypracovania včas sa 
prenášajú finančné prostriedky na zaplatenie, čo bolo uznesením schválené.  
Čo sa týka stretnutia, urbanistická štúdia bola odprezentovaná zo strany zástupcov AŽ 
projektu, s.r.o. a po preposlaní mestu bude distribuovaná poslancom na pripomienkovanie 
a následne prerokovaná na rokovaní MZ.  
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Uznesenie  č. 597/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
1. súhlasí  
s realizáciou rekonštrukcie budovy zdravotného strediska (malá budova),  
2. súhlasí  
s riešením havarijného stavu vykurovacieho systému v budove ZPS Smaragd,  
3. berie na vedomie  
celkovú výšku rezervného fondu mesta k 31. 12. 2021: 764 427,41 €,  
4. schvaľuje  
použitie rezervného fondu mesta podľa predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                    za                                 9                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 9 
Návrh riešenia stravovania seniorov v závodnej kuchyni v rámci sociálnej politiky 
mesta 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
  Mesto Hurbanovo v rámci svojej podnikateľskej činnosti zabezpečuje pre svojich 
zamestnancov, dôchodcov, ako aj pre ďalších stravníkov stavovanie vo vlastnej prevádzke. 
Nakoľko sa v súčasnosti zvyšujú ceny vstupov, ktoré sú súčasťou kalkulovanej ceny 
stravnej jednotky, kuchyňa mestského úradu je nútená navýšiť cenu obeda. Táto cena sa 
má od 01.05.2022 zvýšiť na sumu 4,50 €. Kuchyňa mestského úradu v súčasnosti varí pre 
dôchodcov cca 20-30 obedov denne. Zvýšenie ceny na 4,50 € za jeden obed sa teda bude 
týkať aj ich. Táto cena za obed je pre mnohých dôchodcov už príliš vysoká. (Momentálne 
cena za 1 obed predstavuje 4 €). Nárast všetkých cien v súčasnej dobe privádza dôchodcov 
do situácie, keď si nevedia zabezpečiť základné potreby. Zvýšenie ceny za jeden obed je 
preto pre mnohých dôchodcov neúnosná. Snahou mesta Hurbanovo je v rámci sociálnej 
politiky mesta zabezpečiť, aby mali dôchodcovia pravidelne dostupný aspoň obed za 
primeranú cenu. Preto navrhujeme pre dôchodcov schválenie príspevku na stravu vo výške 
0,5 €, ktorý bude hradiť mesto Hurbanovo, tým by dôchodca za jednu odobratú stravu 
hradil čiastku 4 €. Tento príspevok na stravu by mohli využiť poberatelia dôchodkov 
starobných, predčasných, invalidných a pozostalostných penzií s trvalým pobytom na 
území mesta Hurbanovo, ktorých jediným zdrojom príjmu je ich dôchodok. Príspevok by 
bolo možné využiť maximálne na počet stravných lístkov zodpovedajúcich počtu 
kalendárnych dní v danom mesiaci. Mesto Hurbanovo má na tento účel vyčlenené v rámci 
rozpočtu potrebné finančné prostriedky. Na schválenie uznesenia je potrebný súhlas 
nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. 
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Uznesenie  č. 598/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
s účinnosťou od 01.05.2022 do 31.12.2022 príspevok na stravovanie vo výške 0,50 € na 
jeden obed pre poberateľov dôchodkov starobných, predčasných, invalidných a 
pozostalostných penzií, ktorí majú trvalý pobyt na území  mesta Hurbanovo a stravujú sa 
v jedálni Mestského úradu Hurbanovo, alebo odoberajú obedy z tejto jedálne a ktorých 
dôchodok je ich jediným zdrojom príjmu. V jednom mesiaci je možné kúpiť pre jednu 
osobu stravné lístky s uplatnením zľavy maximálne v počte zodpovedajúcom počtu 
kalendárnych dní v mesiaci.  
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                    za                                 9                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 10 
Súhlas s podpisom zmlúv s víťaznými uchádzačmi vo verejnom obstarávaní a súhlas 
so spolufinancovaním a s financovaním projektov z návratných úverových zdrojov 
Materiál predkladala Mgr. Zahoranová, vedúca oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ. 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 

Mestské zastupiteľstvo bolo na 35. zasadnutí v rámci predloženej informatívnej 
správy informované o stave prebiehajúcich projektov .„CIZS HURBANOVO“ ( vrátane 
pridružených projektov - Rekonštrukcie objektov polikliniky, ktoré vzišli z 
architektonickej štúdie v predkladanom materiály k uzneseniu č. 229/2020 MZ a z 
materiálov predkladaných k uzneseniu č. 368/2021 MZ) a projektu „Vodozádržné 
opatrenia“.  
Aktuálne v tom čase prebiehalo verejné obstarávanie na oba projekty. Po vyhodnotení 
verejného obstarávania a kontrole splnení všetkých podmienok vo verejnom obstarávaní, 
bola odoslaná externým verejným obstarávateľom výzva na súčinnosť k podpisu zmluvy 
víťaznému uchádzačovi, ktorý musí potrebné dokumenty ako aj zmluvy zaslať na mesto 
najneskôr do 29.04.2022. Verejné obstarávanie na stavebné práce v oboch projektoch bolo 
súťažené formou podlimitnej zákazky ako samostatné stavebné objekty. Verejné 
obstarávanie musí po podpise zmluvy štatutárom mesta prejsť kontrolou riadiacich 
orgánov a preto je nevyhnutné podpísať v čo najskoršom možnom termíne obe zmluvy, 
nakoľko proces kontroly je možné zadať do žiadosti až po ich podpísaní. K podpisu zmlúv 
je dôležité zo strany mesta mať aj finančné krytie oboch projektov v rámci neoprávnených 
výdavkov a spolufinancovania. Zmluvy nadobúdajú účinnosť až po odsúhlasení správnosti 
postupu verejného obstarávania odsúhlasenej oboma riadiacimi orgánmi (SAŽP a 
Ministerstvo zdravotníctva).  
Nakoľko projekt CIZS v meste Hurbanovo (vrátane projektov - Rekonštrukcie objektov 
polikliniky) má viacero častí a momentálne prebehlo verejné obstarávanie, iba na časť 
stavebné práce v rámci hlavných aktivít projektu a pridružených projektov - Rekonštrukcia 
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objektov polikliniky, preto uvádzame pri ostatných častiach (tovary), iba predpokladané 
hodnoty zákaziek, ktoré sa po vysúťažení môžu ešte meniť.  
V prílohe č.1 k materiálu - Predbežná kalkulácia výdavkov, informatívne uvádzame aj 
predpokladaný termín vyhlásenia ostatných častí (tovary) daného projektu. Pri projekte 
Vodozádržné opatrenia v meste Hurbanovo je uvedený v prílohe č.1 k materiálu - 
Predbežná kalkulácia výdavkov výpočet už z vysúťaženej hodnoty vo verejnom 
obstarávaní a všetkých ostatných nákladov vyplývajúcich zo zmluvy o NFP v čl.3 bod 3.1 
d) (i) až po (iii) zverejnenej na stránke mesta a uznesením č. 181/2019 MZ. Pri projekte 
„CIZS Hurbanovo“ meste Hurbanovo (vrátane pridružených projektov - Rekonštrukcie 
objektov polikliniky) je uvedený v prílohe č.1 k materiálu - Predbežná kalkulácia 
výdavkov uvedený výpočet už z vysúťaženej hodnoty vo verejnom obstarávaní na 
stavebné práce ( vrátane pridružených projektov - Rekonštrukcia objektov polikliniky) a 
ostatné časti (tovary) sú uvedené ako predpokladané hodnoty zákazky pred vyhlásením 
verejného obstarávania, a všetkých ostatných nákladov vyplývajúcich zo zmluvy o NFP v 
čl.3 bod 3.1 d) (i) až po (iii) zverejnenej na stránke mesta a uznesením č. 508/2021 MZ. 
 
Uznesenie  č. 599/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí 
1. s podpisom zmlúv s víťaznými uchádzačmi v rámci projektov „CIZS 
Hurbanovo“, (vrátane pridružených projektov Rekonštrukcie objektov polikliniky)  
a projektu Vodozádržné opatrenia v meste Hurbanovo, 
2. so  spolufinancovaním  a  s financovaním  neoprávnených  výdavkov  projektov     
„CIZS  Hurbanovo“ (vrátane  pridružených  projektov  Rekonštrukcie  objektov  
polikliniky)  a  projektu Vodozádržné  opatrenia  v  meste Hurbanovo do výšky 
1 800 000 eur z návratných úverových zdrojov. 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                    za                                 9                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 11 
Návrh III. zmeny rozpočtu mesta Hurbanovo v roku 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 boli schválené dve zmeny rozpočtu uznesením č. 561/2022-MZ zo dňa 3. 2. 2022 
a č.574/2022 - MZ zo dňa 17.3.2022. Predložený návrh III. zmeny rozpočtu obsahuje 
zapojenie zostatku účelových prostriedkov z minulých rokov, úpravu výdavkov na 
stravovanie v dôsledku zvýšenia stravného od 1.5.2022 a použite rezervného fondu mesta 
v súlade s predloženým návrhom na rozdelenie rezervného fondu.  
Návrh III. zmeny rozpočtu mesta obsahuje nasledovné zmeny:  
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Zvýšenie rozpočtovaných príjmov a s tým súvisiacich výdavkov:  
- zvýšenie rozpočtových príjmov predstavuje zapojenie zostatku účelových prostriedkov z 
minulého roka do rozpočtu (zostatok finančných prostriedkov na rodinné prídavky, na 
dopravné pre žiakov ZŠ a na stravovanie detí),  
- zapojenie finančných prostriedkov z rezervného fondu do rozpočtu v celkovej výške 369 
033 € a ich použitie v súlade s predloženým návrhom,  
- zapojenie zisku z podnikateľskej činnosti a jeho použitie na investičný rozvoj v rámci 
podnikania.  
Zvýšenie rozpočtovaných príjmov:  
- navýšenie príjmov z dobropisov (z preplatkov na elektrickej energii a plyne) a ich 
použitie na vykrytie výdavkov súvisiacich so zvýšením stravného od 1.5.2022.  
Zmeny v oblasti výdavkov:  
- úprava výdavkov v rámci programu 13 súvisiacich so stravovaním dôchodcov,  
- presun finančných prostriedkov v rámci podprogramu 4.6. na rekonštrukciu vedľajšej 
budovy v areáli zdravotného strediska.  
Po zapracovaní všetkých navrhovaných úprav rozpočet zostane vyrovnaný, pri celkovej 
výške 9 971 738 €. Číselné vyjadrenie navrhovaných zmien je uvedené v tabuľkovej časti 
návrhu III. zmeny rozpočtu mesta. Ostatné položky rozpočtu ostávajú nezmenené. 
 
Mgr. Závodský, primátor mesta poprosil poslancov najprv o hlasovanie pôvodného 
návrhu na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
III. zmenu rozpočtu mesta na rok 2022 podľa predloženého návrhu. Celková výška 
rozpočtovaných príjmov aj výdavkov po zapracovaní všetkých úprav je 9 971 738 €.  
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 0                                                                       
Doležaj, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová, Melich, Schvarcz,                proti                       8 
Bc. Tomaščin, Mgr. Tužinčin, Žigová 
Mgr.Pupák                                                                                                                  zdržal sa hlasovania   1 

Tento návrh na uznesenie poslancami MsZ nebol prijatý. 
 
Mgr. Závodský, primátor mesta poprosil poslancov o hlasovanie návrhu na 
schválenie pripomienky: 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
zvýšenie rozpočtovaných príjmov na položke 320 – Dotácia CIZS o 120 000 EUR a na 
položke 510 – Prijatie úverov o 300 000 EUR a zároveň zvýšenie rozpočtovaných 
výdavkov v  podprograme  4.6. na  položke  710 – Rekonštrukcia  Zdravotného  strediska  
o 420 000 EUR.  
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Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                    za                                 9                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Mgr. Závodský, primátor mesta poprosil poslancov o hlasovanie návrhu na 
uznesenie so schválenou pripomienkou: 
Uznesenie  č. 600/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
III. zmenu rozpočtu mesta na rok 2022 podľa predloženého návrhu s nasledovnou 
pripomienkou: zvýšenie rozpočtovaných príjmov na položke 320 – Dotácia CIZS o 120 
000 EUR a na položke 510 – Prijatie úverov o 300 000 EUR a zároveň zvýšenie 
rozpočtovaných výdavkov v  podprograme  4.6. na  položke  710 – Rekonštrukcia  
Zdravotného  strediska  o 420 000 EUR. Celková  výška  rozpočtovaných  príjmov  aj  
výdavkov  po  zapracovaní  všetkých  úprav  je 10 391 738 €. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                    za                                 9                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
O 20.00 hodine sa Mgr. Pupák ospravedlnil a z osobných dôvodov opustil rokovanie 
videokonferencie MZ. 
 
K bodu 12 – R ô z n e 
12.1 Zmena uznesenia č. 517/2021-MZ z 33. zasadnutia MZ v Hurbanove 
Materiál predkladala Mgr. Zahoranová, vedúca oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ. 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 

Mestské zastupiteľstvo bolo dňa 25.11 2021 informované o zmene potrebného 
financovania na projekt 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„ 
a aktivity „Zlepšenie úrovne hygienických štandardov“.  
Mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, 
zabezpečenie realizácie projektu v rámci výzvy a zabezpečenie finančných prostriedkov na 
spolufinancovanie realizovaného projektu v rámci výzvy. Mesto bolo dňa 13.04.2022 
riadiacim orgánom vyzvané na doplnenie žiadosti. Vzhľadom na danú skutočnosť je 
dôležité zo strany mesta do uznesenia doplniť názov projektu a kód Žiadosti o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku v systéme ITMS2014+, ktorý bol pridelený riadiacim 
orgánom až po podaní žiadosti v systéme. V rámci uznesenia dochádza k zmene textu v 
pôvodnom uznesení na základe požiadavky v žiadosti o doplnenie doručenej od riadiaceho 
orgánu. Z tohto dôvodu Mesto Hurbanovo predkladalo pred Mestské zastupiteľstvo návrh 
zmeny uznesenia s požadovaným doplnením zo strany riadiaceho orgánu. 
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Uznesenie  č. 601/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
mení  
Uznesenie č. 517/2021 zo dňa 25.11.2021 a po zmene bude mať nasledovné znenie:  
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
schvaľuje 
1) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok k výzve s kódom IROP-PO7-
SC77- 2021-75 „Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s 
pandémiou COVID-19„ v rámci aktivity “Investície do obstarania a modernizácie 
materiálno-technického a technologického vybavenia kultúrnych inštitúcií„ a aktivity 
„Zlepšenie úrovne hygienických štandardov“  
2) zabezpečenie realizácie projektu s názvom „Modernizácia materiálno-technického a 
technologického vybavenia Domu kultúry Hurbanovo“ s kódom v ITMS2014+ 
„NFP302070BPT2“ v rámci výzvy s kódom IROP-PO7-SC77-2021-75 „Podpora 
udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID- 19” v 
rámci aktivity „Investície do obstarania a modernizácie materiálno-technického a 
technologického vybavenia kultúrnych inštitúcií“ a aktivity „Zlepšenie úrovne 
hygienických štandardov“ v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  
3) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu s 
názvom „Modernizácia materiálno-technického a technologického vybavenia Domu 
kultúry Hurbanovo“ s kódom v ITMS2014+ „NFP302070BPT2“ vo výške 9 577,47 EUR 
a finančných prostriedkov vo výške 5 000,00 EUR na prípadné neoprávnené a / alebo 
nepredvídateľné výdavky, ktoré vzniknú počas realizácie projektu a budú nevyhnutné na 
jeho dokončenie z vlastných zdrojov. 
         
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                    za                                 8                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
12.2 Žiadosť o odkúpenie pozemku – Radko Loučka - II. kolo 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 581/2022-MZ zo dňa 
17.03.2022 bolo schválené zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo odpredať pozemok v k. 
ú. Hurbanovo (mestská časť Holanovo), zapísaného na LV č. 2376, a to parcelu registra 
„C“ č. 3961/2 – orná pôda o výmere 600 m2 vytvoreného geometrickým plánom č. 
43208550-102/2021 zo dňa 28.12.2021, číslo úradného overenia G1-1403/2021 zo dňa 
19.01.2022 do výlučného vlastníctva Radka Loučku, bytom Holanovo 1993/15, 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 9,00 €/m2, t.j. kúpna cena celkom: 5 400,00 €. Zámer mesta 
bol zverejnený zákonným spôsobom na úradnej tabuli a webovej stránke mesta. 
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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. 602/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s odpredajom pozemku v k. ú. Hurbanovo, zapísaného na LV č. 2376, a to parcelu registra 
„C“ č. 3961/2 – orná pôda o výmere 600 m2 vytvoreného geometrickým plánom č. 
43208550-102/2021 zo dňa 28.12.2021, číslo úradného overenia G1-1403/2021 zo dňa 
19.01.2022 do výlučného vlastníctva Radka Loučku, bytom Holanovo 1993/15, 947 01 
Hurbanovo za kúpnu cenu 9,00 €/m2 , t.j. kúpna cena celkom: 5 400,00 €, 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:  
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.  
Z toho dôvodu by si chcel 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. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                    za                                 8                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
 
12.3 Žiadosť o odkúpenie pozemku – Etela Ďurčovičová - II. kolo 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 582/2022-MZ zo dňa 
17.03.2022 bolo schválené zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo odpredať pozemok v k. 
ú. Hurbanovo, zapísaný na LV č. 4187, a to parcelu 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, 
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 9,00 €/m2, t.j. kúpna cena celkom: 7.434,00 €. 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 
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obcí v platnom znení si vyžaduje súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov 
mestského zastupiteľstva. 
 
Uznesenie  č. 603/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s odpredajom pozemku v k. ú. Hurbanovo, zapísaného na LV č. 4187, a to parcelu 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 9,00 €/m2, t.j. kúpna cena celkom: 7 434,00 €, 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 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. Pozemok z hľadiska jeho dispozície nie 
je vhodný na samostatné využívanie. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                    za                                 8                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
12.4 Žiadosť o odkúpenie pozemku – Ing. Martin Nemček - II. kolo 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 583/2022-MZ zo dňa 
17.03.2022 bolo schválené zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo odpredať pozemok v k. 
ú. Hurbanovo (mestská časť Holanovo), zapísaného na LV č. 4187, a to parcelu registra 
„C“ č. 3995/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 678 m2 vytvoreného geometrickým 
plánom č. 43208550-7/2022 zo dňa 10.02.2022, číslo úradného overenia G1-123/2022 zo 
dňa 23.02.2022 do výlučného vlastníctva Ing. Martina Nemčeka, bytom Tupolevova 
1079/3, 851 01 Bratislava - Petržalka, 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 9,00 €/m2, t. j. kúpna cena celkom:  
6 102,00 €. 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. 
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Uznesenie  č. 604/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
s ú h l a s í  
s odpredajom pozemku v k. ú. Hurbanovo, zapísaného na LV č. 4187, a to parcelu registra 
„C“ č. 3995/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 678 m2 vytvoreného geometrickým 
plánom č. 43208550-7/2022 zo dňa 10.02.2022, číslo úradného overenia G1-123/2022 zo 
dňa 23.02.2022 do výlučného vlastníctva Ing. Martina Nemčeka, bytom Tupolevova 
1079/3, 851 01 Bratislava - Petržalka, za kúpnu cenu 9,00 €/m2, t.j. kúpna cena celkom: 6 
102,00 €, podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení. Poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí nadobúdateľ.  
o d ô v o d ň u j e  prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne:  
Pán Nemček 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 prístup do záhrady 
pána Nemčeka.  
Z toho dôvodu by chcel pán Nemček odkúpiť mestský pozemok 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 jeho 
dispozície nie je vhodný na samostatné využívanie. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                    za                                 8                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
12.5 Žiadosť o prenájom pozemku a priestorov – Kynologický klub Hurbanovo –  
II. kolo 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 584/2022-MZ zo dňa 
17.03.2022 bolo schválené zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo 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 občianske združenia Kynologický klub Hurbanovo, 
so sídlom Československej armády 3, 947 01 Hurbanovo, IČO: 42120888, zastúpené 
predsedom Štefanom Pšenákom, podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí. Cena nájmu sa určuje vo výške 20,00 € ročne.  
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Zámer mesta bol zverejnený zákonným spôsobom na úradnej tabuli a webovej stránke 
mesta. Schválenie prenájmu nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v platnom znení si vyžaduje súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých 
poslancov mestského zastupiteľstva. 
 
Uznesenie  č. 605/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s prenájmom 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 občianske združenia 
Kynologický klub Hurbanovo, so sídlom Československej armády 3, 947 01 Hurbanovo, 
IČO: 42120888, zastúpené predsedom Štefanom Pšenákom, za cenu prenájmu vo výške 
20,00 € ročne na obdobie 5 rokov, podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v platnom znení. Ostatné podmienky prenájmu budú ustanovené v nájomnej 
zmluve.  
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                    za                                 8                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
12.6 Žiadosť o prenájom pozemku – Tamás Turbáč – II. kolo 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 585/2022-MZ zo dňa 
17.03.2022 bolo schválené zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo prenajať nehnuteľnosti 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 zapísané na LV č. 907 pre 
Tamása Turbáča, bytom Novozámocká 115/21, 947 01 Hurbanovo, podľa § 9a, ods. 9, 
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. 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. Zámer mesta bol 
zverejnený zákonným spôsobom na úradnej tabuli a webovej stránke mesta. Schválenie 
prenájmu nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení si vyžaduje súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov 
mestského zastupiteľstva. Pána Turbáča oslovil mestský úrad telefonicky a požiadal o 
stanovisko vo veci prípadného zámeru odpredaja rodinného domu so súpisným číslom 
115, ktorý sa nachádza na parcele č. 1417. Tento rodinný dom zdedil žiadateľ po 
poručiteľke pani Turbačovej. Pán Turbáč uvedený rodinný dom nemá v záujme odpredať. 
Rodinný dom chce zveľadiť a zrekonštruovať pre vlastné potreby. 
 



 
Zápisnica z videokonferencie 37. rokovania Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 

konaného dňa 28. 04. 2022 
- 27 - 

 
Uznesenie  č. 606/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s prenájmom nehnuteľností v k. ú. Bohatá, a to parcely registra „C“ č. 1417 – zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 731 m2 a parcely registra „C“ č. 1418 – záhrady o výmere 
293 m2 zapísané na LV č. 907 pre Tamása Turbáča, bytom Novozámocká 115/21, 947 01 
Hurbanovo za cenu nájmu vo výške 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 na obdobie 5 rokov, podľa § 9a, ods. 9, písm. 
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Ostatné podmienky prenájmu 
budú ustanovené v nájomnej zmluve.  
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                    za                                 8                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
 
12.7 Zmeny v zmluve za nájom pozemkov – Kamil Sihlovec 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 

Mestský úrad Hurbanovo týmto informuje Mestské zastupiteľstvo o zmenách v 
Nájomnej zmluve o prenájme pozemku na dočasné užívanie č. NEH_055/2019 zo dňa 
28.02.2019 medzi prenajímateľom – Mesto Hurbanovo a nájomcom – Kamil Sihlovec. 
Dôvodová správa: Dňa 17.03.2022 došlo k odsúhlaseniu odpredaja pozemku, parcely reg. 
„C“ č. 3961/2 – orná pôda o výmere 600 m2 pre pána Radka Loučku. Táto parcela vznikla 
geometrickým plánom č. 43208550-102/2021 z pôvodnej parcely č. 3961 - orná pôda o 
výmere 3.621 m2, ktorú si doposiaľ prenajímal pán Sihlovec na základe nájomnej zmluvy 
č. NEH_055/2019 zo dňa 28.02.2019. Nájomná zmluva je platná do 28.02.2029.  
Z pozemku parcela registra „C“ č. 3961 – orná pôda o výmere 3.621 m2, odpredajom sa 
zníži plocha prenajatá Kamilovi Sihlovecovi o 600 m2. Súčasne rozdelením prišlo k 
prečíslovaniu pôvodnej parcely č. 3691 na nové číslo 3691/1. Podobne, pozemok parcela 
registra „C“ č. 3954 – orná pôda o výmere 3.114 m2, prenajatý rovnakou zmluvou 
Kamilovi Sihlovecovi, bol odpredaný rozhodnutím č. 481/2021-MZ z 30. zasadania dňa 
23.09.2021 pani Práznovskej, teda pozemok je potrebné z nájomnej zmluvy odstrániť, 
nakoľko už nie je majetkom mesta Hurbanovo.  
Nakoľko sa v blízkosti vyššie spomínaných pozemkov nachádzal pozemok parcela registra 
„C“ č. 3989 – orná pôda o výmere 3.716 m2, ktorý hraničí s pozemkami, ktoré si 
menovaný prenajíma od mesta Hurbanovo, a tento pozemok nebol nikým využívaný, 
nebol mestom prenajatý (nájomca pozemok vrátil a nájomná zmluva zanikla), bol tento 
pozemok Kamilovi Sihlovecovi ponúknutý na užívanie ako náhrada. Rozdiel vo výmere 
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. 
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Uznesenie  č. 607/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s vyhotovením Dodatku č. 1 k nájomnej zmluve č. NEH_055/2019 zo dňa 28.02.2019. 
Týmto dodatkom sa zmení Čl. 2 Predmet nájomnej zmluvy nasledovne: 
-  pridá sa parcela registra „C“ č. 3961/1 – orná pôda o výmere 3 021 m2,  
-  odoberie sa parcela registra „C“ č. 3961 – orná pôda o výmere 3 621 m2,  
-  pridá sa parcela registra „C“ č. 3989 – orná pôda o výmere 3 716 m2,  
-  odoberie sa parcela registra „C“ č. 3954 – orná pôda o výmere 3 114 m2.  
Ostatné podmienky a znenie Nájomnej zmluvy o prenájme na pozemku na dočasné 
užívanie č. NEH_055/2019 zo dňa 28.02.2019 zostávajú nezmenené. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                    za                                 8                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
12.8 Žiadosť o schválenie návrhu zmluvy o umiestnení objektu štátnej hydrologickej 
siete 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 

Dňa 25.03.2022 prijalo mesto Hurbanovo žiadosť o udelenie súhlasu s výkonom 
geologických prác od spoločnosti Combin Banská Štiavnica s.r.o..  
Žiadateľ žiadal o udelenie súhlasu pre danú spoločnosť s výkonom geologických prác na 
nehnuteľnosti – pozemku parcelné číslo 991/3 parcela registra „E“ druh pozemku trvalý 
trávny porast, výmera 9.581 m2, nachádzajúci sa v k. ú. Hurbanovo, obec Hurbanovo, 
zapísanom na LV č. 4187 (ďalej len „pozemok“), konkrétne GPS súradnice navrhovaného 
umiestnenia X 1321793,00 a Y 496459,00, alebo X 1321814,27 a Y 496504,94, ktoré 
bude vykonávať v prospech objednávateľa SHMU v rámci projektu ITMS kód 
310011P406, Zmluva o dielo č. 002/2019/IS.  
Následne bol Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava, ktorého zriaďovateľom je 
Ministerstvo životného prostredia SR, požiadaný mestom Hurbanovo o zaslanie návrhu 
zmluvy na prenájom časti pozemku, kde bude vrt umiestnený. Dňa 08.04.2022 bol zo 
SHMU doručený vzor dohody. 
 
Uznesenie  č. 608/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s umiestnením hydrologického vrtu na nehnuteľnosti – pozemku parcelné číslo 991/3 
parcela registra „E“ druh pozemku trvalý trávny porast, výmera 9.581 m2, nachádzajúci sa 
v k. ú. Hurbanovo, obec Hurbanovo, zapísanom na LV č. 4187 (ďalej len „pozemok“), 
konkrétne GPS súradnice navrhovaného umiestnenia X 1321793,00 a Y 496459,00, alebo 
X 1321814,27 a Y 496504,94 pre SHMÚ,   
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poveruje  
primátora mesta na podpísanie dohody o umiestnení, rekonštrukcii, obnove a 
prevádzkovaní objektu štátnej hydrologickej siete predloženej SHMU týkajúcej sa 
hydrologického vrtu na nehnuteľnosti – pozemku parcelné číslo 991/3 parcela registra „E“ 
druh pozemku trvalý trávny porast, výmera 9.581 m2, nachádzajúci sa v k. ú. Hurbanovo, 
obec Hurbanovo, zapísanom na LV č. 4187 (ďalej len „pozemok“), konkrétne GPS 
súradnice navrhovaného umiestnenia X 1321793,00 a Y 496459,00, alebo X 1321814,27 
a Y 496504,94. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo: 
Doležaj, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová, Melich, Schvarcz,           za                                 7                                                                                        
Mgr. Tužinčin, Žigová 
                                                                                                                                    proti                       0 
Bc.Tomaščin                                                                                                               zdržal sa hlasovania   1 
 
12.9 Návrh na schválenie Zmluvy o spoločnom postupe pri vybudovaní Športoviska 
s multifunkčnou športovou plochou 
Materiál predkladala Mgr. Zahoranová, vedúca oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ. 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 

V rámci predloženej výzvy „Podpora rozvoja športu“ bola mestu doručená finálna 
verzia zmluvy s partnerom SZĽH a Skupina H+H Technika a FROST-service.  
Zmenou oproti pôvodnej výzve, kde bol pôvodne majiteľom multifunkčnej športovej 
plochy SZĽH Infra, s.r.o na základe prenájmu od mesta na 10 rokov sa v zmluve uvádza: 
Článok V – Vysporiadanie inštalácie MŠP, bod 5.1, že inštaláciou sa MŠP sa stáva 
súčasťou stavby a Športoviska, ktorého vlastníkom je obec, na základe toho sa MŠP stala 
súčasťou cudzej veci, ktorej vlastníkom je obec. Mesto sa stáva tým pádom majiteľom aj 
prevádzkovateľom MŠP za dodržania ostatných podmienok uvedených v zmluve, ktorá 
tvorí prílohu tohto prekladaného materiálu. 
 
Uznesenie  č. 609/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
1. schvaľuje  
Predložený návrh Zmluvy o spoločnom postupe pri vybudovaní Športoviska 
s multifunkčnou športovou plochou,  
2. súhlasí  
s podpísaním Zmluvy o spoločnom postupe pri vybudovaní Športoviska s multifunkčnou 
športovou plochou,  
3. súhlasí  
s bezodplatným nadobudnutím nehnuteľného a hnuteľného majetku v zmysle Zmluvy 
o spoločnom postupe pri vybudovaní Športoviska s multifunkčnou športovou plochou. 
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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 obyvateľov mesta 
o zahájení činnosti rehabilitačného centra TOMI, s.r.o. v Hurbanove, Komárňanská č. 104 
(budova bývalej rehabilitácie). 
Bc. Tomaščin sa informoval, z akého dôvodu predložili iba informatívnu správu o 
činnosti Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva Hurbanovo. 
Ďalej sa pýtal na termín dokončenia rekonštrukcie kultúrneho domu a na opätovné 
hlásenie mestského rozhlasu. 
Mgr. Závodský, primátor mesta uviedol, že SCŠPP podáva zúčtovanie dotácii na mesto, 
ale  neschvaľuje ich rozpočet. Mestský rozhlas bude funkčný až po dokončení 
rekonštrukcie kultúrneho domu, t.j. do konca júna 2022. 
RNDr. Hamranová, zástupkyňa primátora mesta k hláseniu v rozhlase pripomenula, že 
obyvatelia, ktorí majú Konfernet vysielanie v televízii o 17.30 hod. každý deň v týždni si  
môžu vypočuť hlásenie rozhlasu. 
Mgr. Tužinčin sa pýtal na termín korčuľovania na ľadovej ploche. 
Mgr. Závodský, primátor mesta poznamenal, že predpokladaný termín dokončenia 
ľadovej plochy aj s prekrytím je 30. 11. 2022. 
 
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 37. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove. 

 
 
 
 

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

 
 

 

Overovatelia:    RNDr. Mária  H a m r a n o v á                          

                            Mgr. Ľuboš  T u ž i n č i n 


