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Z á p i s n i c a 

z  38.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,  
ktoré sa konalo dňa 26. 05. 2022 

 
Rokovanie  38.  zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v  Hurbanove otvoril      

Mgr. Peter Závodský, primátor  mesta za účasti 8 poslancov (prezenčná listina je 
prílohou tejto zápisnice).  

 
 Ďalší prítomní: RNDr. Mária Hamranová, zástupkyňa primátora mesta 

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

                              Mgr. Magdaléna Zahoranová, vedúca odd. regionálneho rozvoja MsÚ 
                              JUDr. Miroslav Rusnák, vedúci oddelenia ÚS a OH  

                   Jozef Provazník, náčelník MsP Hurbanovo 
                   Ing. Ján Bahorec, konateľ spol. MsVaK Hurbanovo 

                              
Neprítomní - ospravedlnení: Marián Botoš, PaedDr. Angelika Hajníková, Ctibor Melich 
  
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. Schválenie prijatia úveru na financovanie rekonštrukcie Zdravotného strediska   
      Hurbanovo 
  5. Schválenie darovacej zmluvy – Nitrianska komunitná nadácia 
  6. Súhlas s nadobudnutím nehnuteľného majetku v areáli multifunkčnej športovej plochy 
  7. Schválenie obstarania motorového vozidla 
  8. Návrh IV. zmeny rozpočtu mesta Hurbanovo na rok 2022 a organizácii v jeho   
      zriaďovateľskej pôsobnosti 
  9. Správa o výsledku kontroly hlavného kontrolóra mesta HK/3/2022 
10. Správa o výsledku kontroly hlavného kontrolóra mesta HK/4/2022 
11. Správa k pohľadávkam k 31. 3. 2022 
12. Správa o činnosti Mestskej polície v Hurbanove 
13. Rôzne 
  13.1  Informácia o petícii obyvateľov mesta - Zelený Háj, Holanovo 
  13.2  Návrh na schválenie rozšírenia nájmu na priestory v CVČ pre OZ Darts klub  
           Hurbanovo – I. kolo 
  13.3  Schválenie nájmu priestorov CVČ pre Cirkevný zbor BJB Hurbanovo – I. kolo 
  13.4  Návrh na schválenie nájomnej zmluvy pre ADOS Život, s.r.o. – I. kolo 
  13.5  Návrh na schválenie zmeny zmluvy so SZPB 
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  13.6  Voľba prísediacich na Okresný súd v Komárne 
  13.7  Vypovedanie zmluvy o nájme vodných zdrojov a vodohospodárskych zariadení   
            s MsVaK Hurbanovo, podané obcou Bajč – informatívna správa   
14. Diskusia 
15. Záver 
                                         
Mgr. Závodský, primátor mesta navrhol hlasovanie zdvihnutím ruky, kvôli technickému 
problému, s čím poslanci MZ súhlasili. 
 
Hlasovaním poslancov bol návrh programu 38. zasadnutia mestského zastupiteľstva  
jednohlasne schválený. 

Mgr. Peter Závodský, primátor mesta predložil návrh na zloženie  pracovných  komisií 
a určil zapisovateľku a overovateľov zápisnice nasledovne: 
 
Návrhová komisia:  
Bc. Štefan Tomaščin, Mgr. Štefan Pupák, Eduard Ševčík   
Do návrhovej komisie boli hlasovaním – „za“ – 6, „proti“ – 0, „zdržal sa“ – 2 (Mgr. 
Pupák, Ševčík) zvolení navrhnutí členovia. 
 
Mandátová komisia:  
RNDr. Mária Hamranová, Jozef Doležaj, Mgr. Ľuboš Tužinčin 
Do mandátovej komisie boli hlasovaním – „za“ – 6, „proti“ – 0, „zdržal sa“ – 2 (Doležaj, 
Mgr. Tužinčin)  zvolení navrhnutí členovia. 
 
Zapisovateľka:                                   Silvia Fejesová 
 
Overovatelia:      František  Schvarcz   
                                                                        Anna  Žigová 
Navrhnuté zloženie pracovných komisií bolo poslancami mestského zastupiteľstva 
schválené. 
 
K bodu 2 – I n t e r p e l á c i a 

V rámci interpelácie sa poslankyňa Žigová pýtala na dôvod neinformovanosti 
poslancov o podujatiach mesta, napr. kladenie vencov, stavanie mája atď. 
Mgr. Závodský, primátor mesta uviedol, že mesto sa snaží dopredu informovať 
poslancov, zaslanie pozvánok preverí a zároveň sa ospravedlnil za vzniknutú chybu.  
Bc. Tomaščin sa pýtal na termín ocenenia úspešných športovcov za rok 2021, ktorých 
navrhla Komisia športu a spolupráce s mládežou pri MZ v Hurbanove. 
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Mgr. Závodský, primátor mesta konštatoval, že ocenenie športovcov bolo plánované v 
rámci slávnostnej akadémii 24. júna 2022. Z dôvodu rekonštrukcie kultúrneho domu sa 
termín presúva na začiatok septembra. 
Poslanec Ševčík sa informoval o úprave výtlkov miestnej komunikácie na Ul. športovej, 
vrátane aj iných ulíc v meste. 
- Dotazoval, či by sa nedali opraviť výtlky asfaltového povrchu z asfaltového zostatku aj 
na ceste vedenej na Konkoľ. 
- Pýtal sa na štádium riešenia chodníka na Ul. športovej. 
- Informoval sa o štádiu vypracovania návrhu Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Hurbanovo. 
- Pýtal sa na termín uskutočnenia vyznačenia vodorovnej dopravnej značky na miestnej 
komunikácie ulíc Slobody, Árpáda Fesztyho a Nám. Konkolyho-Thege.  
- Prosil o osadenie dopravného zrkadla na križovatky ul. Štúrova - Agátová.  
- Dotazoval vedúceho oddelenia úseku služieb a odpadového hospodárstva, z akého 
dôvodu nekosia trávu v meste s malou traktorovou kosačkou Etesia. 
JUDr. Rusňák uviedol, že sa používajú obe traktorové kosačky. Po ukončení pracovného 
pomeru vodiča bolo núdzovo riešené obsadenie vozidla zastupovaním. 
- K vysprávke miestnych komunikáciách v meste poznamenal, že pracovníci úseku služieb 
sa zúčastnili na praktickom preškolení, od 31. 5. 2022 sa plánuje začatie vysprávok. 
Mgr. Závodský, primátor mesta odpovedal na ostatné dotazy.  
- Z asfaltového zostatku sa bude odoberať na rekonštrukciu povrchu miestnej komunikácie 
v Novej Trstenej. Následne mesto priebežne plánuje vysprávku cesty na Pieskovú osadu 
a Konkoľ.  
- Rekonštrukcia chodníka na Ul. športovej – mesto dostalo rozhodnutie 
z Pôdohospodárskej platobnej agentúry Bratislava. Ministerstvo pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR prisľúbilo zrýchlené konanie. Mesto čaká na podpis zmluvy.  
- Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta bol prejednaný aj Komisiou 
výstavby, územného plánovania a regionálneho rozvoja pri MZ v Hurbanove. Zo strany 
predsedu boli poslancom zaslané varianty riešenia nehnuteľností, resp. pozemkov s tým, 
že bude dodaný grafický návrh zonácie. Po dodaní grafického návrhu sa zapracujú 
varianty nehnuteľností.  
- Ohľadom vyznačenia stredového značenia oddeľujúceho jazdný pruh po celej dĺžke ulíc 
a vyznačenie priechodov pre chodcov bolo prijaté uznesenie. Následne bola vypracovaná 
projektová dokumentácia. Uskutočnilo sa pracovné stretnutie za účasti Komisie verejného 
poriadku a dopravy pri MZ v Hurbanove. Projektová dokumentácia bola zaslaná na 
schválenie a vyjadrenie sa dopravnému inžinierovi. 
Mgr. Tužinčin k umiestneniu dopravného zrkadla na križovatke ul. Štúrova – Agátová 
uviedol, že to odporúča komisia z dôvodu bezpečnosti obyvateľov mesta. 
Mgr. Závodský, primátor mesta dodal, že mesto tiež preverí situáciu. 
Poslankyňa Žigová sa pýtala na rekonštrukciu Sesílešskej ulici.  
Mgr. Závodský primátor mesta uviedol, že na pracovnom stretnutí sa dohodli o riešení 
cesty s miestnymi dopravcami. 
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K bodu 3 
Kontrola uznesení z predchádzajúcého zasadnutia mestského zastupiteľstva                  
Na 37. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, konaného dňa 28. 4. 2022 boli 
prijaté uznesenia od čísla 588 do 609/2022 - MZ.  
Ukladaciu časť malo uznesenie č. 588 a 589/2022 – MZ. 

V uznesení č. 588/2022 Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove žiadalo  
primátora o zverejnenie VZN č. 113 o prenajímaní bytov vo vlastníctve mesta Hurbanovo, 
v plnom znení, ako to vyplýva z jednotlivých dodatkov. 

V uznesení č. 589/2022 Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove žiadalo  
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.  
Úloha bola splnená. 
 
K bodu 4 
Schválenie prijatia úveru na financovanie rekonštrukcie Zdravotného strediska  
Hurbanovo 
Materiál predkladal Ing. Kardhordó, vedúca ekonomického oddelenia MsÚ. Písomná 
správa tvorí prílohu zápisnice. 

Mesto Hurbanovo obdržalo v priebehu mesiaca máj ponuky na investičný úver vo 
výške 1 800 000 EUR od štyroch bánk. Všetky banky predložili ponuky s možnosťou 
splatnosti úveru na 10 rokov a balónovou splátkou, ktorá predstavuje 50% z celkovej 
výšky úveru, ktorá by sa splácala ďalších 10 rokov, avšak podľa aktuálnych úrokových 
sadzieb platných v roku 2022. Tri banky predložili ponuky aj s možnosťou splácania úveru 
20 rokov. Odlišnosti v jednotlivých ponukách sú vo výške poplatkov a výške úrokovej 
sadzby. Vo všetkých ponukách je nedočerpanie úverového rámca bez poplatku.  
Tri banky predložili ponuky s variabilnou aj fixnou úrokovou sadzbou. Jedna banka 
predložila ponuku iba s variabilnou úrokovou sadzbou. Z prehľadu predložených ponúk je 
zrejmé, že najvýhodnejšiu ponuku predložila Slovenská sporiteľňa, a.s. Hodnota 12 
mesačného EURIBORU k 18. 5. 2022 je už 0,21%, hoci pred dvoma mesiacmi bola táto 
hodnota záporná. Z uvedených skutočností vyplýva, že úrokové sadzby sa v súčasnom 
období postupne zvyšujú. Pri variabilnej úrokovej sadzbe momentálne nie je možné 
odhadnúť dlhodobý vývoj EURIBORU, preto mesto považuje za najvýhodnejšiu ponuku s 
fixnou úrokovou sadzbou a dobou splácania úveru 20 rokov. Výška ročnej splátky pri 
úvere 1 800 000 EUR, dobe splácania do roku 2042, s možnosťou začatia splácania úveru 
od januára 2024 by bola 97 200 EUR. Úrok v roku 2023 by sa počítal len z objemu 
vyčerpaného úveru, ktorý sa bude postupne čerpať a jeho výška sa odhaduje na 15 000 
EUR, v roku 2024 by bol úrok vo výške cca 25 500 EUR. V ďalších rokoch by sa 
postupne znižoval, v závislosti od výšky zaplatenej mesačnej splátky úveru.  
Slovenská sporiteľňa a.s. umožňuje poskytnutie úveru na všeobecný účel - financovanie 
investičných aktivít, teda pri prijatí úveru nie je potrebné špecifikovať konkrétnu 
investičnú činnosti, avšak je potrebné mať schválenú realizáciu týchto aktivít a 
financovanie z úverových zdrojov zastupiteľstvom. 
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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, prijatie úveru vo výške 1 800 000 €. 

V zmysle § 17 ods. 14 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór preveruje dodržanie 
podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania pred ich prijatím. Z uvedeného 
dôvodu predkladal MZ stanovisko k návrhu na prijatie úveru vo výške 1 800 000 €. 
Na základe § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. môže obec na plnenie svojich úloh prijať 
návratné zdroje financovania, len ak  
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov 
predchádzajúceho rozpočtového roka a 
b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov 
neprekročí 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka 
znížených o prostriedky poskytnuté z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, z Európskej 
únie a prostriedky získané na základe osobitného predpisu. 
Výpočet výšky dlhu mesta bol spracovaný na základe poskytnutých aktuálnych údajov 
z ekonomického oddelenia, z ktorých vychádzal aj pri preverovaní dodržania podmienok 
pre prijatie návratných zdrojov financovania. 
1. Stav dlhu mesta k 31.03. 2022 
2. Upravené bežné príjmy k 31.12.2021 (podľa písm. b): 5 083 199,63 € 

Na základe predchádzajúcich výpočtov a údajov o aktuálnom stave dlhu mesta Ing. 
Cserge konštatoval, že zákonná podmienka pre prijatie úveru vo výške 1 800 000 €  je  v 
zmysle § 17 ods. 6 písm. a) a písm. b) zákona  č. 583/2004 Z.z. o  rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy v z.n.p. splnená. 

 
Poslankyňa Žigová vyslovila názor Komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej pri MZ 
v Hurbanove, ktorá jednohlasne podporuje prijatie úveru na rekonštrukciu zdravotného 
strediska. 
Po druhé vyslovila vlastný názor, že 15 až 20 rokov nie je vôľa poslancov za to, aby sa 
obnovila budova zdravotného strediska v centre mesta. Už stačilo váhania a prosila o 
schválenie úveru. 
Podľa Mgr. Tužinčina sa jedná o veľmi veľkú investíciu, ale rekonštrukcia zdravotného 
strediska bude prospešná pre obyvateľov mesta ako aj pre občanov okolitých obcí. 
Poslanec Ševčík súhlasil s tým, že mesto potrebuje rekonštrukciu budovy, ale osobne za 
schválenie úveru hlasovať nebude z dôvodu predraženého projektu.  
Poslanec Doležaj navrhol o doplnenie návrhu na uznesenie o dobu splácania úveru a fixnú 
úrokovú sadzbu. Pýtal sa Ing. Kardhordó na celkovú splatnú sumu úveru. 
Ing. Kardhordó poznamenala, že celková splatná suma cca je vo výške 2 025 000 €. 
Ing. Cserge v krátkosti poznamenal úverovú zaťaženosť mesta po prijatí úveru vo výške 
1 800 000 € bude 45,54 %. Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania 
vrátane úhrady výnosov predstavuje 6,03 % z celkových skutočných bežných príjmov 
znížených o prostriedky poskytnuté z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, z Európskej 
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únie a prostriedky získané na základe osobitného predpisu.  
Mgr. Pupák so samotným úverom problém nemal, ale s výškou úveru áno. Konštatoval, 
že mesto aktuálne má desať úverov, za štyri roky bolo prijatých päť úverov, z toho štyri 
úvery slúžia na investičné náklady. Zostatok úverov, ktoré ponechali predchodcovia je vo 
výške 1,8 mil. €, pričom celkový zostatok mesta činí viac ako 4,4 mil. €. Pán poslanec sa 
obáva  ďalšieho vývoja v našej krajine.  
Čo sa týka projektu rekonštrukcie zdravotného strediska, bolo by super keby mesto platilo 
5% spoluúčasť a ostatné by bolo platené z eurofondov. Realitou je, že 65 % platí mesto 
a 35 % doplatí štát. Pripomenul extrémne predražené položky v projekte.  
Mgr. Zahoranová k verejnému obstarávaniu poznamenala, že sa verejné obstarávanie 
robilo cez vestník, prihlásili sa štyria uchádzači pri splnení kvalitatívnych kritérií. 
Prebehlo verejne a transparentne, žiaľ výšku jednotlivých cien položiek mesto nevie 
ovplyvniť. 
Mgr. Pupák problém nevidí vo verejnom obstarávaní ale vo vypracovaní projektovej 
dokumentácie.  
Mgr. Závodský, primátor mesta uviedol, čo sa týka spoluúčasti projektu, od začiatku boli 
poslanci informovaní, mesto poskytlo kompletný materiál s rozpísanými jednotlivými 
drobnými položkami a na rokovaní 37. mestského zastupiteľstva jednohlasne odsúhlasili 
podpis zmlúv s víťaznými uchádzačmi a financovanie neoprávnených výdavkov projektov 
„CIZS Hurbanovo“ a  „Vodozádržné opatrenia v meste Hurbanovo“ do výšky 1 800 000 € 
z návratných úverových zdrojov. V rámci finančných prostriedkov sa ráta aj s rezervou na 
nepredvídateľné okolnosti.  
Poslanec Ševčík dotazoval pána primátora a Mgr. Zahoranovú, kto prezrel položkovitý 
rozpočet v projekte. 
Mgr. Závodský, primátor mesta poznamenal, že on položkovite nepreštudoval rozpočet 
projektu. 
Mgr. Pupák konštatoval, že jeho účasť na zasadnutí MZ nie je potrebná a o 16:55 hod. 
opustil rokovaciu miestnosť.  
Pán primátor konštatoval, že počet poslancov na rokovaní MZ je 7 osôb. 
Poslanec Doležaj súhlasil s názorom Mgr. Pupáka. 
Poslanec Schvarcz pochybuje, že do budúcna bude rekonštrukcia zdravotného strediska 
lacnejšia. Keď prijatie úveru nebude schválené, zdravotné stredisko nikdy nebude 
zrekonštruované.  
Mgr. Závodský, primátor mesta poznamenal, že zmluvy nadobúdajú účinnosť až po 
odsúhlasení správnosti postupu verejného obstarávania odsúhlasenej oboma riadiacimi 
orgánmi (SAŽP a Ministerstvo zdravotníctva). Pri zistení akéhokoľvek pochybenia VO 
zrušia.  
Bc. Tomaščin vysvetlil občanom mesta, že kompletné obnovenie zdravotného strediska 
(vrátane malej polikliniky)  bude stáť 2,5 mil. €. Štát financuje skoro 1,0 mil. €, ostatné 
výdavky financuje mesto. 
Poslanec Doležaj žiadal o odročenie materiálu o prijatí úveru z dôvodu neprítomnosti 
viacerých poslancov. 
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Poslanec Schvarcz konštatoval, že podľa plánu zasadnutí každý poslanec vedel o termíne 
rokovania. 
Mgr. Závodský, primátor mesta dodal, že účasť poslancov na zasadnutiach MZ nikto 
nevie ovplyvniť. Ponuka banky s výhodnou úrokovou sadzbou je časovo limitovaná.  
Poslanec Doležaj žiadal o doplnenie návrhu na uznesenie o dobu splácania úveru a fixnú 
úrokovú sadzbu. 
  
Mgr. Závodský, primátor mesta poprosil poslancov najprv o hlasovaní k pôvodnému 
návrhu na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
prijatie úveru do výšky 1 800 000 EUR na financovanie investičných aktivít mesta. 
 
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo:                                   za                                 0                                                                                       
Mgr. Tužinčin                                                                                                              proti                       1 
Doležaj, RNDr.Hamranová, Schvarcz, Ševčík, Bc.Tomaščin, Žigová                        zdržal sa hlasovania               6 
Tento návrh na uznesenie poslancami MsZ nebol prijatý. 
 
Hlasovanie za návrh na uznesenie s navrhnutým doplnením: 
Uznesenie  č. 610/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
prijatie úveru do výšky 1 800 000 EUR na financovanie investičných aktivít mesta, na 
dobu splácania 20 rokov a fixnou úrokovou sadzbou 1,45%. 
 
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo: 
RNDr.Hamranová, Schvarcz, Bc.Tomaščin, Mgr.Tužinčin, Žigová                         za                                          5                                                                                                                                     
Ševčík                                                                                                                        proti                              1 
Doležaj                                                                                                                      zdržal sa hlasovania         1 
 
Po hlasovaní pán poslanec Doležaj opustil rokovaciu miestnosť. Primátor mesta 
konštatoval, že počet poslancov na rokovaní MZ je 6 osôb. 
 
K bodu 5 
Schválenie darovacej zmluvy – Nitrianska komunitná nadácia 
Materiál predkladala Mgr. Zahoranová, vedúca odd. regionálneho rozvoja MsÚ. Písomná 
správa tvorí prílohu zápisnice. 

Mesto Hurbanovo spracovalo projekt do Nitrianskej komunitnej nadácie na 
„Osvetlenie náučného chodníka solárnymi svetlami“ v rámci grantového programu „TU 
SME DOMA 2022 Hurbanovo – zodpovedne k ľuďom a planéte“.  
Po schválení projektového zámeru bola na mesto doručená darovacia zmluva na bezplatné 
poskytnutie finančného daru zo strany Darcu - “Nitrianska komunitná nadácia, 
Obdarovanému - Mesto Hurbanovo vo výške 15 000 € (slovom pätnásťtisíc euro).  



 
Zápisnica z 38. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 

konaného dňa 26. 05. 2022 
- 8 - 

 
Po spracovaní a ohlásení stavby bude vykonané verejné obstarávanie na realizátora 
osvetlenia.  
Nakoľko sa jedná o nehnuteľnosť, ktorej predpokladaná hodnota je z nezávislého rozpočtu 
vyššia ako 10 000 eur, podľa zásad hospodárenia s majetkom je nevyhnutný súhlas 
poslancov mestského zastupiteľstva na výstavbu a nadobudnutie majetku podľa článku III. 
Bod.1 písmeno d). Celkové predpokladané rozpočtované náklady: cca 15 000 eur.         
 
Uznesenie  č. 611/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
1. s podpisom darovacej zmluvy na „Osvetlenie náučného chodníka solárnymi svetlami“ 
v rámci grantového programu „TU SME DOMA 2022 Hurbanovo – zodpovedne k ľuďom 
a planéte“.  
2. s vyhlásením verejného obstarávania na projekt „Osvetlenie náučného chodníka 
solárnymi svetlami“ v rámci grantového programu „TU SME DOMA 2022 Hurbanovo – 
zodpovedne k ľuďom a planéte“.  
3. s nadobudnutím majetku  po vybudovaní „Osvetlenie náučného chodníka solárnymi 
svetlami“. 
 
Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:                                    za                                 6                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 6 
Súhlas s nadobudnutím nehnuteľného majetku v areáli multifunkčnej športovej 
plochy 
Materiál predkladala Mgr. Zahoranová, vedúca odd. regionálneho rozvoja MsÚ. Písomná 
správa tvorí prílohu zápisnice. 

V rámci 35. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, bolo MZ 
informované o potrebe realizácie rekonštrukcie priľahlej budovy a areálu MŠP.  
Počas spracovania projektovej dokumentácie sa zistilo, že pokladňu, kde sa bude 
uskutočňovať predaj lístkov a bude zároveň slúžiť aj ako priestor pre zdravotníka počas 
zápasov na MŠP, bude výhodnejšie zrealizovať ako murovanú budovu so základom.  
Po porovnaní finančných nákladov na montovanú stavbu pokladne a vymurovanú stavbu 
pokladne vychádza ekonomickejšie murovaná stavba, ktorá aj z hľadiska trvácnosti bude 
pre mesto výhodnejšia. Nakoľko sa jedná o nehnuteľnosť, ktorej predpokladaná hodnota je 
z nezávislého rozpočtu vyššia ako 10 000 eur, podľa zásad hospodárenia s majetkom je 
nevyhnutný súhlas poslancov mestského zastupiteľstva na výstavbu a nadobudnutie 
majetku podľa článku III. Bod.1 písmeno d).      
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Uznesenie  č. 612/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
1. s obstaraním a realizáciou výstavby majetku (murovaná stavba pokladne) vedľajšej 
budovy v areáli multifunkčnej športovej plochy, ktorá bude slúžiť ako pokladňa a priestor 
pre zdravotníka  
2. s nadobudnutím nehnuteľného majetku (murovaná stavba pokladne) do vlastníctva, 
investorskou činnosťou na základe zásad hospodárenia a nakladania  s majetkom mesta 
Hurbanovo. 
 
Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:                                    za                                 6                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 7 
Schválenie obstarania motorového vozidla 
Materiál predkladal JUDr. Rusňák, vedúci oddelenia ÚS a OH. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
        Mesto Hurbanovo od januára 2022 nevykonáva zber komunálneho odpadu 
prostredníctvom vlastného smetiarskeho vozidla a z toho dôvodu bolo nákladné motorové 
vozidlo MAN TGM 18.240 4x2 BL – KUKA voz ako prebytočné vyradené z majetku 
mesta a ponúknuté na predaj formou dražby.  
Dňa 28.04.2022 bolo vozidlo v dražbe úspešne predané za 10 % nadobúdacej ceny, čo 
predstavuje sumu 15 186 €. Finančné prostriedky získané predajom navrhujeme použiť na 
zakúpenie techniky potrebnej na plnenie úloh oddelenia úseku služieb a odpadového 
hospodárstva. Konkrétne by sa jednalo o kúpu dodávkového motorového vozidla kategórie 
N1 s celkovou hmotnosťou do 3500 kg, ktoré je možné viesť s vodičským preukazom 
skupiny B. Ďalej by vozidlo malo byť vybavené najmenej piatimi miestami na sedenie a 
uzamykateľným nákladným priestorom. Bližšie technické špecifikácie budú v prípade 
schválenia zadané do verejného obstarávania. Takéto vozidlo je potrebné na prepravu 
zamestnancov a potrebných mechanizmov ako aj materiálu pri údržbe verejnej zelene, tiež 
aj pri údržbe verejných komunikácií a pri zabezpečovaní akcií a podujatí organizovaných 
mestom. Doposiaľ oddelenie úseku služieb a odpadového hospodárstva disponuje iba 
trojmiestnym vozidlom zn. Iveco s otvorenou korbou, resp. dvojmiestnymi traktormi zn. 
Zetor s otvorenými prívesmi, čo neumožňuje prepravu potrebného počtu zamestnancov. 
Najmä pri vzdialenejších miestach výkonu prác je preprava časovo aj ekonomicky 
nehospodárna, je potrebný vodičský preukaz skupiny C, resp. T, čo v konečnom dôsledku 
spôsobuje zbytočné časové prestoje a zvyšuje spotrebu pohonných hmôt. Tiež preprava 
techniky a materiálu na otvorenej korbe predstavuje problém jednak pri zhoršení 
poveternostných podmienok, ale aj pri zabezpečení ochrany majetku pred krádežou.  
Ak bude k dispozícii takéto vozidlo, bude to viesť k vyššej mobilite, rýchlosti presunu a 
tým k efektívnejšiemu využívaniu pracovného času. Tiež technika a prevážané veci budú 
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chránené pred krádežou či poškodením. Keďže finančné prostriedky nepostačujú na 
zakúpenie nového vozidla, navrhujeme obstaranie použitého vozidla vo vhodnom 
technickom stave, ktoré by bolo využiteľné na úseku služieb v horizonte viacerých rokov. 
V zmysle článku III. zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo 
schváleniu zastupiteľstvom podlieha nadobúdanie vlastníctva hnuteľného majetku v 
hodnote nad 10 000 €. 
 
Uznesenie  č. 613/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s obstaraním motorového vozidla kategórie N1 s celkovou hmotnosťou do 3500 kg, 
najmenej piatimi miestami na sedenie a uzamykateľným nákladným priestorom do 
celkovej sumy 15 200 € formou verejného obstarávania. 
 
Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:                                    za                                 6                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 8 
Návrh IV. zmeny rozpočtu mesta Hurbanovo na rok 2022 a organizácii v jeho 
zriaďovateľskej pôsobnosti 
Materiály predkladala Ing. Kardhordó, vedúca ekonomického oddelenia MsÚ. Písomná 
správa tvorí prílohu zápisnice. 
8.01 – Návrh IV. zmeny rozpočtu mesta Hurbanovo 

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 tri zmeny rozpočtu 
uznesením č. 561/2022-MZ zo dňa 3. 2. 2022, č. 574/2022 - MZ zo dňa 17.3.2022 a č. 
600/2022 - MZ zo dňa 28.4.2022.  
Predložený návrh IV. zmeny rozpočtu obsahuje predovšetkým úpravu mzdových 
výdavkov v súlade s Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa, úpravu výšky štátnych dotácií 
na prenesené kompetencie, úpravu výšky vlastných príjmov školských zariadení, 
zapracovanie realizácie úspešných projektov, grantov, zapracovanie použitia zostatku 
účelových prostriedkov z minulých rokov.  
Návrh IV. zmeny rozpočtu mesta obsahuje nasledovné zmeny: Zvýšenie rozpočtovaných 
príjmov a s tým súvisiacich výdavkov:  
- zvýšenie príjmov z dane z nehnuteľností a poplatkov za odvoz a likvidáciu odpadu 
(príjem za staré roky k 15. 5. 2022 predstavuje 1 300 €) a súčasné zvýšenie rozpočtovej 
položky v rámci podprogramu 12.8,  
- navýšenie príjmov z podnikania a výdavkov na podnikanie v rámci programu 15.1,  
- navýšenie vlastných príjmov rozpočtových organizácií a ich použitie,  
- zvýšenie príjmov z predaja hmotného majetku a následné zvýšenie výdavkov na 
obstaranie motorového vozidla,  
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- zvýšenie príjmov z grantov poskytnutých na financovanie výdavkov súvisiacich s 
organizovaním Hurbanovských kultúrnych dní a vybudovaním osvetlenia náučného 
chodníka,  
- navýšenie štátnych dotácií na prenesené kompetencie a ich použitie na stanovený účel,  
- zapojenie zostatku účelových prostriedkov z minulého roka do rozpočtu a ich použitie na 
stanovený účel v jednotlivých rozpočtových organizáciách mesta (účelové financie v 
rámci realizácie projektov zamestnanosti: ZŠ slov. 36 750,65 € a ZŠ s MŠ ÁF s VJM 
414,66 €, nevyčerpané účelové prostriedky na projekt „Múdre hranie“ 500,00 €, zostatok 
štátnych finančných prostriedkov v rámci ZŠ slov.: 7 500,00 €, zostatky vlastných príjmov 
škôl: ZŠ slov. 22 331,90 €, ZŠ s MŠ ÁF s VJM 2 041,06 € a MŠ 10 425,14 €).  
Zvýšenie rozpočtovaných príjmov:  
- zvýšenie príjmov z podielových daní,  
- zvýšenie príjmov z dobropisov, príjmov zo správnych poplatkov, z pokút, príjmov za 
separáciu odpadu, príjmov na spolufinancovanie činnosti spoločného stavebného úradu, 
príjmov z refundovanej dotácie na modernizáciu učební a pod.  
Zvýšenie rozpočtovaných výdavkov:  
- zvýšenie dotácie mesta pre rozpočtové organizácie na vykrytie navýšených výdavkov 
vyplývajúcich z povinnosti vyplatenia odmien a 3%-ného navýšenia tarifných platov v 
súlade s Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa,  
- úprava výšky mzdových prostriedkov a súvisiacich odvodov do fondov, z dôvodu 
vyplatenia odmien a 3%-ného navýšenia tarifných platov zamestnancom mesta v súlade s 
platnou Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa,  
- zapracovanie výdavkov v rámci podprogramu 14.1. na odstupné pre primátora mesta, 
ktoré sa má v zmysle zákona vyplatiť v prípade zániku mandátu primátora.  
Presuny medzi výdavkovými položkami:  
- zníženie výdavkov v rámci podprogramu 12.8. a navýšenie dotácie pre ZPS Smaragd,  
- presun, resp. navýšenie financií na nemocenské dávky platené počas práceneschopnosti 
zamestnancov a pod.  
Po zapracovaní všetkých navrhovaných úprav rozpočet zostane vyrovnaný, pri celkovej 
výške 10 605 587 €. Číselné vyjadrenie navrhovaných zmien je uvedené v tabuľkovej časti 
návrhu IV. zmeny rozpočtu mesta. Ostatné položky rozpočtu ostávajú nezmenené. 
         
Uznesenie  č. 614/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
IV. zmenu rozpočtu mesta na rok 2022 podľa predloženého návrhu. Celková výška 
rozpočtovaných príjmov aj výdavkov po zapracovaní všetkých úprav je 10 605 587 €.  
 
Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:                                    za                                 6                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
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8.02 – Návrh I. zmeny rozpočtu na rok 2022 – Základná škola, Hurbanovo 

Návrh I. zmeny rozpočtu ZŠ na rok 2022 obsahuje zvýšenie rozpočtu o 57 278 €, 
ktoré pozostáva:  
- zo zvýšenia o 4 250 € vlastných príjmov,  
- zo zvýšenia o 2 500 € vlastných príjmov z roku 2021,  
- z prenesenia nevyčerpanej dotácie na projekt vo výške 36 751 €,  
- z prenesenej štátnej dotácie 7 500 €,  
- z príspevku na edukačné publikácie 5 727 €,  
- z príspevku na špecifiká – školské potreby pre deti utečencov z Ukrajiny 400 €,  
- z dotácie na deti zo znevýhodneného prostredia 150 €,  
- z presunu zo mzdových prostriedkov na PN 1 700 €.  
V rozpočte školského klubu detí je:  
- presun vlastných príjmov ŠKD na školskú jedáleň vo výške 4 000 €,  
- zo zvýšenia o 21 € vlastných príjmov z roku 2021,  
- z presunu zo mzdových prostriedkov na PN 600 €.  
Rozpočet školskej jedálne je zvýšený o 23 811 €, a to:  
- z prenosu vlastných príjmov ŠKD vo výške 4 000 € určených na výplatu odmeny na 
základe kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a zároveň 3% zvýšeniu platov vyplývajúcej z 
tejto zmluvy,  
- z použitia vlastných príjmov jedálne z roku 2021 určených na nákup potravín vo výške 
19 811 €,  
- z presunu zo mzdových prostriedkov na PN 100 €.         
 
Uznesenie  č. 615/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
I. zmenu rozpočtu Základnej školy Nám. Konkolyho - Thege č. 2  Hurbanovo na rok 2022 
podľa predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:                                    za                                 6                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
8.03 – Návrh I. zmeny rozpočtu na rok 2022 – ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho s VJM, - 
Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda Hurbanovo 

V rámci predloženého návrhu I. zmeny rozpočtu na rok 2022 sú zapracované 
nasledovné úpravy v rozpočte ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho s VJM: zo štátneho rozpočtu boli 
pridelené finančné prostriedky na edukačné publikácie pre cudzie jazyky pre žiakov 3. – 9. 
ročníka ZŠ v sume 2 717 €.  
Rozpočet ZŠ je zvýšený o nenormatívnu dotáciu zo ŠR pre žiakov vo výške 1 800 € na 
„Školu v prírode“ a 2 100 € na lyžiarsky kurz na rok 2022.  
Ďalším zdrojom zvýšenia výdavkov boli získané finančné dary od MsVaK Hurbanovo,  
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s. r. o. vo výške 300 € a od firmy STIFI, s. r. o. vo výške 900 €.  
Príjem základnej školy bol zvýšený o 3 500 €, ktoré sa získali z dobropisov za energie.  
Zo mzdových prostriedkov (z položky 610) ZŠ je presunutá čiastka 2 400 € na položku 
642015 – na pokrytie výdavkov zamestnávateľa počas prvých 10 dní práceneschopnosti 
zamestnancov. Do rozpočtu EU projektu – asistent učiteľa „Pomáhajúce profesie v 
edukácii detí a žiakov II“ je zapracovaný presun prostriedkov z položky 610 vo výške 200 
€ na položku 642015 na pokrytie výdavkov zamestnávateľa počas prvých 10 dní 
práceneschopnosti zamestnancov, ako aj dotácia nevyčerpaná v roku 2021 vo výške 
414,66 €. Podľa Čl. II ods. 3 KZ sa od 1. júla 2022 zvyšujú platové tarify pedagogických 
zamestnancov a základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme o 3 %. Do rozpočtu MŠ je zapracovaná dotácia mesta vo výške 2 500 €; 
tieto finančné prostriedky budú použité na zvýšené výdavky v mzdovej oblasti.  
Príjem MŠ je zvýšený o 500 €, ktoré sa získali z rozvojového projektu „Múdre hranie 2“ v 
roku 2021.  
Rozpočet pre ŠKD je zvýšený o 500 € v dôsledku vyšších nákladov v mzdovej oblasti. 
Rozpočet ŠJ je zvýšený o 1 500 €, na pokrytie výdavkov spojených so mzdovými 
nákladmi a odvodmi do fondov. Do rozpočtu ŠJ je zapracovaný príjem z 
predchádzajúceho obdobia vo výške 2 050 €.  
Ďalším zdrojom zvýšenia výdavkov je získaný príjem z dobropisov za energie vo výške 
500 €. Zo mzdových prostriedkov MŠ a ŠJ je presunutá čiastka 300 € na položku 642015, 
pri ŠKD je to suma 200 € – na pokrytie výdavkov zamestnávateľa počas prvých 10 dní 
práceneschopnosti zamestnancov.          
 
Uznesenie  č. 616/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
I. zmenu rozpočtu  Základnej školy s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím 
jazykom maďarským - Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda, Ul. športová č. 7, Hurbanovo 
na rok 2022 podľa predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:                                    za                                 6                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
8.04 – Návrh I. zmeny rozpočtu na rok 2022 – Materská škola, Nový diel Hurbanovo 

I. zmena rozpočtu Materskej školy Hurbanovo sa dotýka doplnenia rozpočtu o 
príjmy od zriaďovateľa na štátom garantované odmeny zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme vo výške 350 € na zamestnanca, o schválené navýšenie miezd týchto 
zamestnancov od júla 2022 o 3% o získané príjmy z prostriedkov ÚPSVaR, ŠR a grantov 
a ich následné prerozdelenie aj do čerpania výdavkov a navýšenie výdavkov na energie a 
riešenie havarijného stavu kanalizácie. Príjmová časť rozpočtu :  
1. Položka „Získaná dotácia ÚPSVaR“ bola navýšená o sumu 3 680 € a táto suma 
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predstavuje získané dotácie od ÚPSVaR za zamestnávanie znevýhodnených UoZ.  
2. Položka „ Granty“ sa zvyšuje o sumu 300 € za získanú dotáciu od Nadácie Pontis.  
3. Položka „Dotácia ŠR obedy“ sa zvyšuje o sumu 1 770 podľa skutočnej výšky priznanej 
dotácie od MŠVVaŠ SR na obedy pre deti predškolského veku.  
4. Do príjmov boli zahrnuté aj cudzie prostriedky v ŠJ, t.j. suma finančných prostriedkov 
na účte ŠJ od rodičov za stravovanie detí, ktorá bola prevedená ako zostatok z roku 2021. 
5. Položka „Dotácia od mesta“ sa navyšuje o sumu 15 500 €.  
    a) Z toho 13 000 € bude vo výdavkovej časti rozpočtu použité na štátom garantované    
    odmeny zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vo výške 350 € na   
    zamestnanca, o schválené navýšenie miezd týchto zamestnancov od júla 2022 o 3%  
    b) 1.000 € bude použité na riešenie havarijného stavu kanalizácie  
    c) 1 500 € sa vo výdavkoch uplatní v položke energie na zvýšené náklady za dodávky     
    zemného plynu a elektrickej energie súvisiacej s nárastom cien energií v roku 2022. 
Výdavková časť rozpočtu:  
1. Výdavková časť rozpočtu sa upravuje o sumu položiek uvedených na príjmovej strane 
rozpočtu.  
2. Výdavková časť rozpočtu sa upravuje aj o sumu už vyplatených prostriedkov na 
nemocenské dávky.         
 
Uznesenie  č. 617/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
I. zmenu rozpočtu Materskej školy, so sídlom na ulici Nový diel 50, Hurbanovo na rok 
2022 podľa predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:                                    za                                 6                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
8.05 – Návrh I. zmeny rozpočtu na rok 2022 – Základná umelecká škola – Művészeti 
Alapiskola Hurbanovo 

I. zmena rozpočtu ZUŠ-MAI Hurbanovo sa dotýka doplnenia rozpočtu o príjmy od 
zriaďovateľa na štátom garantované odmeny zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 
záujme vo výške 350 € na zamestnanca, o schválené navýšenie miezd týchto 
zamestnancov od júla 2022 o 3% a ich následné prerozdelenie aj do čerpania výdavkov. 
Príjmová časť rozpočtu :  
1. Položka „Dotácia od mesta“ sa navyšuje o sumu 9.000 €.  
a) z toho 6 500 € bude vo výdavkovej časti rozpočtu použité na štátom garantované 
odmeny zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vo výške 350 € na 
zamestnanca, o schválené navýšenie miezd týchto zamestnancov od júla 2022 o 3%  
b) 2 500 € bude použité na odvodové povinnosti voči poisťovniam.  
Výdavková časť rozpočtu:  
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1. Výdavková časť rozpočtu sa upravuje o sumu položiek uvedených na príjmovej strane 
rozpočtu.  
2. Pri I. zmene dochádza aj k presunu finančných prostriedkov z miezd na prostriedky 
vyplatené zamestnancom prijatých mimo pracovného pomeru.  
3. Výdavková časť rozpočtu sa upravuje aj o sumu už vyplatených prostriedkov na 
nemocenské dávky.         
 
Uznesenie  č. 618/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
I. zmenu rozpočtu Základnej umeleckej školy – Művészeti Alapiskola Hurbanovo, so 
sídlom na ulici Komárňanská 116, Hurbanovo na rok 2022 podľa predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:                                    za                                 6                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
8.06 – Návrh I. zmeny rozpočtu na rok 2022 – Zariadenie pre seniorov Smaragd, 
Hurbanovo 

V predloženom návrhu I. zmeny rozpočtu na rok 2022 sú zapracované nasledovné 
úpravy: V príjmovej časti rozpočtu sa zvýšili príjmy o 17 922 € nasledovne:  
- dotácia od Mesta Hurbanovo na odmeny pre zamestnancov zariadenia vo výške 8 000 € 
v zmysle dodatku č. 1 Kolektívnej zmluvy na rok 2021 podľa § 20 ods. 1 písm. a) zákona 
o odmeňovaní,  
- dotácia od Mesta Hurbanovo vo výške 9 922 € na vykrytie navýšenia miezd pre 
zamestnancov zariadenia v zmysle článku II. odsek č. 3 Kolektívnej zmluvy vyššieho 
stupňa na rok 2022,  
Vo výdavkovej časti rozpočtu sa zvýšili výdavky na tarifné platy a príplatky vo výške 12 
987 € sa zvýšili výdavky na poistné vo výške 4 935 € 
 
Uznesenie  č. 619/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
I. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Smaragd na rok  2022, Sládkovičova 30, 
Hurbanovo, podľa predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:                                    za                                 6                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
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K bodu 9 
Správa o výsledku kontroly hlavného kontrolóra mesta HK/3/2022 

Na základe § 18f pís. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vykonal v 
termíne od 09. 03. 2022 hlavný kontrolór mesta Hurbanovo Ing. Koloman Cserge kontrolu 
v povinnej osobe Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo.  
Cieľom kontroly je preverenie dodržania podmienok pre prijatie návratných zdrojov 
financovania k vypracovaniu stanoviska HK k prijatiu úveru 200 000 EUR, ktorý chce 
mesto použiť na financovanie Nadstavby ZŠ s MŠ Arpáda Fesztyho s VJM.  
Termín vykonania kontroly: od 09. 03. 2022 do 05. 04. 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. 2021 predstavuje 21,85 %.  
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 4,21 %.  
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 úverov vo výške 400 000 € a 200 00 € predstavuje 
24,65 %.  
5. Celková suma dlhu mesta vyčíslená v zmysle § 17 ods. 6 písm. b) zák. 583/2004 Z. z. k 
termínu refinancovania po zohľadnení úverov vo výške 400 000 € a 200 000 € predstavuje 
4,66 %.  
6. Z vyššie uvedeného vyplýva, že celková možnosť prijatia úverov Mesta Hurbanovo do 
50 % úverovej zaťaženosti je do výšky max. 1 800 000 € 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 200 000 €, ktorý chce mesto použiť na financovanie 
Nadstavby ZŠ s MŠ Arpáda Fesztyho s VJM sú dodržané. Na základe vykonaného 
overovania neboli zistené žiadne nedostatky. 
 
Uznesenie  č. 620/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
správu o výsledku kontroly hlavného kontrolóra mesta HK/3/2022.  
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Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:                                    za                                 6                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
K bodu 10 
Správa o výsledku kontroly hlavného kontrolóra mesta HK/4/2022 

Podľa § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
zmien a doplnkov, Ing. Cserge predkladal mestskému zastupiteľstvu správu z výsledku 
kontroly HK/4/2022.  
Na základe Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo na I. polrok 
2022 schváleného uznesením č. 552/2021 – MZ na 34. plánovanom zasadnutí MZ v 
Hurbanove konaného dňa 14. 12. 2021, bola vykonaná kontrola v termíne od 03.05.2022 
do 10.05.2022 v povinnej osobe MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s. r. o. 
Komárňanská č. 69, 947 01 Hurbanovo.  
Cieľom kontroly bola kontrola plnenia povinnosti povinnej osoby pri zverejňovaní 
informácií podľa §5a §5b zákona č. 211/2000 Z. z. Zákon o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií). 
Kontrolované obdobie: rok 2021.  
Vyjadrenie oprávnenej osoby ku kontrole: Kontrola bola ukončená dňa 10. 05. 2022 z 
dôvodu odmietnutia kontroly konateľom spoločnosti MsVaK – Vodárne a kanalizácie 
mesta Hurbanovo s.r.o.  
 
Bc. Tomaščin, ako člen dozornej rady MsVaK nemal vedomosť o vykonaní kontroly.  
Ing. Cserge uviedol, že zo strany poslancov MZ bol poverený s vykonaním kontroly. 
Kontrola sa začala dňa 3. 5. 2022. Citoval z odpovede konateľa spoločnosti na oznámenie 
o vykonaní kontroly, ktorá bola doručená pánovi kontrolórovi – „V zmysle zákona 
o obecnom zriadený č. 369/1990 § 18d ods 2 c kontrolnej činnosti podliehajú: Právnické 
osoby v ktorej má obec majetkovú účasť. Zverejňovanie informácií podľa zákona 
211/2000 Z.z. nepatrí pod túto činnosť“.  
Na túto odpoveď hlavný kontrolór mesta ukončil kontrolu.  
Ing. Bahorec zdôraznil, že proti vykonaniu kontroly spol. MsVaK nemal námietky.  
Ďalej Mgr. Závodský, primátor mesta doplnil aj ďalšiu odpoveď zo strany konateľa: 
„Proti výkonu kontroly nemáme námietky, avšak hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať 
do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa ustanovenia 
§ 18d zákona o obecnom zriadení, a to v rozsahu dotýkajúceho sa tohto majetku“. 
Ing. Cserge tvrdil, že spol. MsVaK Hurbanovo nezverejňuje na svojom webovom sídle 
informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z., s čím porušuje zákon. 
Podľa názoru poslanca Ševčíka v tomto prípade niekto pochybil a žiadal primátora mesta, 
aby zaujal stanovisko. 
Mgr. Závodský, primátor mesta uviedol, že po telefonickom dohovore, konateľ spol. 
MsVaK uviedol, že všetky podklady sú pripravené pre pána kontrolóra.  
Ing. Cserge kontrolnú činnosť odmietol s tým, že ju ďalej vykonávať nebude. Sú dva 
rozdielne právne názory.  
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Pán kontrolór mal možnosť opakovane vykonávať kontrolu so správou o závere, k čomu 
sa Ing. Bahorec mohol vyjadriť.  
Ing. Cserge konštatoval, že sa vrátil druhýkrát a takisto ho konateľ spol. začal poučovať 
o jeho právomoci. 
Ing. Bahorec poznamenal, že pripravené podklady hlavný kontrolór nepreštudoval 
a napriek tomu tvrdil, že spol. MsVaK porušuje zákon o slobode informácií.  
Spoločnosť MsVaK zákon neporušuje, v roku 2019 obdržali stanovisko od právničky 
k danej veci podľa ktorého konajú v súlade so zákonom. Na záver konštatoval zverejnenie 
dokumentov na webovom sídle oproti predchádzajúcim rokom.   
Mgr. Závodský, primátor mesta a Ing. Cserge sa zhodli o opätovnom zaradení do plánu 
kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 kontrolu plnenia povinnosti povinnej osoby MsVaK 
– Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s. r. o. pri zverejňovaní informácií podľa §5, 
§5a ako aj §5b zákona č. 211/2000 Z. z. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií). 
 
Uznesenie  č. 621/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
správu o výsledku kontroly hlavného kontrolóra mesta HK/4/2022.  
 
Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:                                    za                                 6                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
O 18:10 hod. sa Mgr. Pupák vrátil na rokovanie MZ. Pán primátor konštatoval, že 
počet poslancov na rokovaní MZ je 7 osôb. 
 
K bodu 11  
Správa k pohľadávkam k 31. 3. 2022 
Materiály predkladala Ing. Kardhordó, vedúca ekonomického oddelenia MsÚ. Písomná 
správa tvorí prílohu zápisnice. 

Mesto vykazovalo k 31.12.2021 celkové pohľadávky vo výške 281 009,96 EUR, ide 
o daňové pohľadávky v hodnote 146 694,16 EUR a nedaňové pohľadávky v hodnote 134 
315,80 EUR. Oproti roku 2020 sa daňové pohľadávky zvýšili o 22 515,11 EUR, pričom 
pohľadávky vzniknuté z titulu vyrubovania dane z nehnuteľností sa zvýšili o 3 652,46 
EUR (4,5%) a poplatky za komunálny odpad sa zvýšili o 15 698,33 EUR (36%).  
Zvýšenie poplatkov za komunálny odpad bolo spôsobené zvýšením sadzieb týchto 
poplatkov v roku 2021, pričom počet neplatičov v porovnaní s rokom 2020 mierne klesol z 
314 na 302.  
Nedaňové pohľadávky vykazované k 31.12.2021 sa zvýšili oproti roku 2020 o 23 525,60 
EUR (21%). Stav týchto pohľadávok je ovplyvnený objemom fakturácie v rámci hlavnej 
činnosti a podnikateľskej činnosti mesta ku koncu roka. Nárast rozdielu nedaňových 
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pohľadávok oproti predchádzajúcim rokom je spôsobený zvýšenou mierou fakturácie ku 
koncu roka 2021. Hodnota pohľadávok sa k 31.3. 2022 znížila o 64%. Najvýznamnejšími 
pohľadávkami mesta Hurbanovo sú pohľadávky vzniknuté z titulu vyrubovania dane z 
nehnuteľností a pohľadávky z poplatkov za komunálny odpad. V tabuľkovom prehľade je 
uvedený vývoj týchto pohľadávok v rokoch 2018 - 2021.  
V roku 2022 bola vyrubená daň z nehnuteľností vo výške 581 802,19 EUR z toho bolo k 
16.05.2022 uhradených 212 316,31 EUR (36%). Výška poplatku za komunálny odpad v 
roku 2022 predstavuje 201 580,63 EUR, pričom z tejto hodnoty bolo k 16.05.2022 
uhradených 146 356,72 EUR (72%).  
Zamestnanci mesta priebežne preverujú stav neuhradených pohľadávok, v prípade vzniku 
pohľadávok po uplynutí doby splatnosti sa dlžníkom posielajú upomienky a ak ani v 
náhradnej lehote nie sú pohľadávky zaplatené, tak sú posunuté na riešenie správnemu 
oddeleniu. 
 
Uznesenie  č. 622/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
predloženú informatívnu správu k pohľadávkam. 
 
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo:                                    za                                 7                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 12  
Správa o činnosti Mestskej polície v Hurbanove 
Materiály predkladal pán Provazník, náčelník MsP. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
Uložené pokuty spolu: 1 800 EUR.  
Celkový počet evidovaných priestupkov: 163  
Odstúpenie podľa vecnej príslušnosti: 4 * / 1 prípad podozrenie na trestný čin porušovanie 
ochrany stromov a krov § 306 /1 Tr. zák., 1 prípad podozrenie na trestný čin týranie 
zvierat § 305/a Tr. zák., 1 prípad Poškodzovanie cudzej veci § 245 Tr. zák., 1 prípad § 305 
Tr. zák. § 47-48 - Priestupky proti verejnému poriadku, § 49 - Priestupky proti 
občianskemu spolunažívaniu, § 50 - Priestupky proti majetku, § 22 - Priestupku proti 
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, VZN - Porušenia VZN mesta, Ostatné - 
Porušenia ostatných zákonov. 
 
Uznesenie  č. 623/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
správu o činnosti Mestskej polície Hurbanovo za obdobie od 01.01.2022 do 31.03.2022. 
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Z prítomných 7 poslancov hlasovalo:                                    za                                 7                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 13 – R ô z n e 
13.1 Informácia o petícii obyvateľov mesta - Zelený Háj, Holanovo   
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ.  Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 

Mestu Hurbanovo bola doručená dňa 13.04.2022 petícia nazvaná Petícia za zvýšenie 
bezpečnosti cyklistov a chodcov v meste Hurbanovo na ceste I. triedy I/64 medzi 
mestskými časťami Zelený Háj a Holanovo a bola zaevidovaná pod č.p. PET/1/2022. 
Petícia má nasledujúce znenie: My, podpísaní občania, touto petíciou žiadame primátora 
mesta Hurbanovo a mestské zastupiteľstvo, aby v súčinnosti s príslušnými orgánmi 
verejnej správy riešili bezpečnosť cyklistov a chodcov na ceste I. triedy I/64 medzi 
mestskými časťami Zelený Háj a Holanovo a to nasledovne:  
- vybudovaním chodníka spájajúceho mestské časti Zelený Háj a Holanovo.  
- vyvolaním rokovania s príslušnými orgánmi o znížení maximálnej povolenej rýchlosti na 
ceste I. triedy I/64 od Zeleného Hája po Holanovo.  
- vyvolaním rokovania s príslušnými orgánmi o vybudovaní priechodu pre chodcov na 
ceste I. triedy I/64 pri mestskej časti Holanovo.  
Uvedené odôvodňujeme tým, že po otvorení Mosta Monoštor značne vzrástla na ceste I/64 
preprava tovarov prostredníctvom kamiónov a bezpečnosť chodcov a cyklistov v úseku od 
Zeleného Hája po Holanovo je tým ohrozená (v tomto úseku je povolená max. rýchlosť 90 
km/hod. a chodci a cyklisti sú nútení pohybovať sa po úzkej krajnici).  
Odovzdaných bolo celkom 7 ks petičných hárkov, celkom 136 platných podpisov. Cieľom 
je riešenie bezpečnosti cyklistov a chodcov na ceste I. triedy I/64 medzi mestskými 
časťami Zelený Háj a Holanovo a vybudovanie chodníka spájajúceho mestské časti Zelený 
Háj a Holanovo. Mesto Hurbanovo sa petíciou zaoberalo, a zhromaždilo k petícii materiál 
v potrebnom rozsahu. Petícia bola v prítomnosti zástupcu petičného výboru prejednaná 
dňa 11.05.2022. Vyhotovenú zápisnicu, ktorá obsahuje podrobnosti a možnosti prikladáme 
v prílohe. Problematika výstavby chodníka bola prerokovaná na zasadaní MZ dňa 
25.11.2021, predložené uznesenie nebolo poslancami prijaté.  
Ústne prejednanie petície bolo ukončené s nasledovným záverom: Mesto sa problematike 
bude venovať, prvým krokom bude vytvorenie štúdie na vybudovanie chodníka. Mesto 
bude komunikovať s potrebnými inštitúciami, ktorých sa vec dotýka. Jednanie sa vyvolá aj 
s SSC ohľadom umiestnenia prechodu pre chodcov k autobusovej zastávke. V súlade s § 3 
ods. 9 platných Zásad o postupe pri podávaní, prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole 
vybavovania petícií, ak vzhľadom na predmet petície alebo z dôvodu, že petícia je určená 
mestskému zastupiteľstvu, sa petícia predkladá mestskému zastupiteľstvu na prerokovanie. 
Nakoľko splnenie požiadaviek uvedených v petícii si vyžaduje splnenie radu krokov (ktoré 
vyplynuli ako záver ústneho prejednania petície s primátorom mesta), potrebných k 
rozhodnutiu o tom, či je možné pristúpiť k vybudovaniu chodníka.  
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Poslanec Ševčík poznamenal, mesto by sa už mohlo v skoršom termíne s danou 
problematikou zaoberať. 
Mgr. Závodský, primátor mesta uviedol, že mesto vyvolá jednanie so Slovenskou správou 
ciest  Bratislava ohľadom umiestnenia prechodu pre chodcov k autobusovej zastávke.  
Čo sa týka parciel, je obrovské množstvo vlastníkov. Mesto preverí možnosť o získaní 
povolenia na hromadné vysporiadanie pozemkov, čo vyžaduje konzultáciu s odborníkom. 
Obyvatelia požiadali aj o zníženie maximálnej povolenej rýchlosti na ceste I. triedy pri 
mestskej časti Holanovo, s čím sa mesto obráti na dopravný inšpektorát. 
Ing. Dobi konštatoval záver z jednania zo dňa 11.5.2022. Mesto sa problematike bude 
venovať, prvým krokom je vytvorenie štúdie, následne komunikácia s potrebnými 
inštitúciami. Finančné prostriedky na vytvorenie štúdie musia schváliť poslanci MZ. 
Mgr. Tužinčin uviedol, že požiadavka obyvateľov na zvýšenie bezpečnosti je oprávnená. 
Mesto prisľúbilo čo najviac pomoci.  
Mgr. Pupák bol tiež prítomný na stretnutí prerokovania petície. Pripomenul predkladanie 
svojho návrhu na zasadnutí MZ dňa 25.11.2021, čo vtedy poslanci neschválili. Osobne sa 
rozprával s vlastníkmi pozemkov a z ich strany nie je problém s výmenou alebo 
odpredajom. Žiadal mesto, aby si vypýtalo stanovisko príslušných orgánov bez vytvorenia 
štúdie.  
Mgr. Závodský, primátor mesta upozornil, že všetky potrebné inštitúcie sa vyjadrujú 
k projektovej dokumentácii alebo štúdie, čo je nutné predložiť zo strany mesta na 
vyhodnotenie. 
 
Uznesenie  č. 624/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
Petíciu za zvýšenie bezpečnosti cyklistov a chodcov v meste Hurbanovo na ceste I. triedy 
I/64 medzi mestskými časťami Zelený Háj a Holanovo 
 
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo:                                    za                                 7                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
Uznesenie  č. 625/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
vyhovuje  
Petícii za zvýšenie bezpečnosti cyklistov a chodcov v meste Hurbanovo na ceste I. triedy 
I/64 medzi mestskými časťami Zelený Háj a Holanovo. 
 
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo:                                    za                                 7                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
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13.2  Návrh na schválenie rozšírenia nájmu na priestory v CVČ pre OZ Darts club 
Hurbanovo – I. kolo 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ.  Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 

Dňa 11.03.2022 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť o rozšírenie zmluvy o 
prenájme nebytových priestorov od OZ Darts club Hurbanovo, Pivovarská 12, 947 01 
Hurbanovo, IČO: 53 440 633, zastúpené predsedom Ing. Richardom Plevom.  
Občianske združenie Darts club Hurbanovo prenajíma na základe Zmluvy o nájme 
nebytových priestorov č. NEH_001/2022 zo dňa 31.12.2021 nebytový priestor o výmere 
50 m2 v budove so súpisným číslom 228 – budova Centra voľného času Hurbanovo na 
parcele registra „C“ č. 1243 – zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na LV č. 907. 
Prenájom uvedeného nebytového priestoru bol odsúhlasený uznesením Mestského 
zastupiteľstva v Hurbanove č. 519/2021-MZ zo dňa 25.11.2021. Predseda OZ vo svojej 
žiadosti uvádza, že OZ Darts club Hurbanovo by malo záujem o rozšírenie prenájmu 
vyššie uvedeného priestoru, a to o ďalší priestor v zadnej časti suterénu v budove CVČ 
Hurbanovo, t. j. prenajímané priestory by mali celkovo veľkosť 100 m2. Žiadateľ svoju 
žiadosť o rozšírenie nájmu nebytových priestorov odôvodňuje tým, že počet aktívnych 
členov klubu sa rozrástol na 40 členov vrátane detí, tým pádom je potrebné zvýšiť aj počet 
terčov (v jednej miestnosti 5 a v druhej miestnosti 4 terče). Žiadanú miestnosť členovia 
Darts clubu prerobili z vlastných zdrojov svojpomocne, obnovila sa omietka, miestnosť 
bola vymaľovaná a na podlahu sa položil nový koberec. Tieto dve prenajaté miestnosti 
bude OZ Darts club Hurbanovo využívať na tréningové aktivity ako aj na organizovanie 
súťažných podujatí. V tejto súvislosti bola oslovená riaditeľka CVČ, ktorá sa vyjadrila, že 
o žiadané priestory nejaví záujem, nie sú pre činnosť CVČ potrebné. S nájomcom 
priestorov Darts club Hurbanovo je nadmieru spokojná. V prípade odsúhlasenia rozšírenia 
predmetnej nájomnej zmluvy sa vyhotoví Dodatok k zmluve, kde sa výmera prenajatých 
priestorov zvýši na 100 m2 a výška nájomného sa zvýši na 40 € mesačne.  
Na schválenie uznesenia je potrebná trojpätinová väčšina hlasov všetkých poslancov. 
 
Mgr. Pupák poznamenal, že sa jedná o štandardné občianske združenie, ktoré vykonáva 
aktivitu. Výhodu by mali, keby požiadali o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2023. 
 
Uznesenie  č. 626/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
konštatuje  
že prenájom ďalšej miestnosti v budove súpisným číslom 228 – budova Centrum voľného 
času Hurbanovo na parcele registra „C“ č. 1243 – zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná 
na LV č. 907, na ul. Novozámocká 10, Hurbanovo, v k. ú. Bohatá, pre žiadateľa OZ Darts 
club Hurbanovo je prípad hodný osobitného zreteľa.   
odôvodňuje prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne.  
Počet aktívnych členov OZ Darts clubu Hurbanovo sa rozrástol na 40 členov vrátane detí, 
preto je potrebné zvýšiť aj počet tréningových terčov (v jednej miestnosti 5 a v druhej 
miestnosti 4 terče). Žiadanú miestnosť členovia Darts clubu prerobili z vlastných zdrojov 
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svojpomocne, obnovila sa omietka, miestnosť bola vymaľovaná a na podlahu bol položený 
nový koberec. Tieto dve prenajaté miestnosti bude OZ Darts club Hurbanovo využívať na 
tréningové aktivity ako aj na organizovanie súťažných podujatí. Jedná sa voľnočasovú 
aktivitu, ktorá je v prospech obyvateľov mesta Hurbanovo.  
schvaľuje  
zverejnenie zámeru rozšíriť Zmluvu o nájme nebytových priestorov č. NEH_001/2022 zo 
dňa 31.12.2021 o miestnosť vo výmere 50 m2 v budove so súpisným číslom 228 – budova 
Centrum voľného času Hurbanovo na parcele registra „C“ č. 1243 – zastavaná plocha a 
nádvorie, zapísaná na LV č. 907, na ul. Novozámocká 10, Hurbanovo pre žiadateľa OZ 
Darts club Hurbanovo, Pivovarská 12, 947 01 Hurbanovo, IČO: 53 440 633, zastúpené 
predsedom Ing. Richardom Plevom, a to vyhotovením Dodatku k nájomnej zmluve s tým, 
že výmera prenajatých priestorov zvýši na 100 m2 a výška nájomného sa zvýši na 40 € 
mesačne, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 
138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Zámer mesta sa zverejní na úradnej tabuli a 
webovej stránke Mesta Hurbanovo, a to najmenej 15 dní pred schvaľovaním tohto 
rozšírenia nájmu mestským zastupiteľstvom. Ostatné podmienky v Nájomnej zmluve 
ostávajú nezmenené. 
 
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo:                                    za                                 7                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
13.3  Schválenie nájmu priestorov CVČ pre Cirkevný zbor BJB Hurbanovo – I. kolo 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ.  Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 

Dňa 04.05.2022 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť od Cirkevného zboru 
Bratskej Jednoty Baptistov Hurbanovo, Novozámocká 58, 947 03 Hurbanovo – Bohatá, 
zastúpený pánom Stevchom Shamanovom ohľadom krátkodobého prenájmu nebytových 
priestorov v budove CVČ Hurbanovo. Cirkevný zbor BJB Hurbanovo má záujem o 
prenájom nebytových priestorov v budove CVČ Hurbanovo, ul. Novozámocká 10, 
Hurbanovo a to v termíne od 08.08.2022 do 12.08.2022 (5 dní).  
Dôvodová správa, účel prenájmu: Prenájom nebytových priestorov v budove CVČ (veľká 
sála, kuchynka, sociálne zariadenia) sa bude počas 5 dní (08.08. – 12.08.2022) využívať 
ako Detský denný tábor s názvom „Super hrdina“ pre deti zo sociálne slabších a 
znevýhodnených rodín (nie marginalizovaných). Účelom prenájmu vyššie uvedených 
nebytových priestorov v budove CVČ je vytvorenie priestorov pre znevýhodnené deti, 
ktoré budú mať možnosť počas denného tábora sa venovať voľno časovým aktivitám. S 
členmi Cirkevného zboru BJB Hurbanovo sa deti budú venovať v rámci tábora aj 
vonkajším aktivitám v parku pri CVČ, ako sú rôzne hry, spievanie a hranie pesničiek na 
gitare a taktiež aj rozprávania rôznych biblických tém a príbehov. Tábor bude realizovaný 
v rámci dobrovoľníckej činnosti Cirkevného zboru BJB Hurbanovo. Z toho dôvodu 
žiadateľ žiada o zľavnené nájomné vo výške 150 € na celých 5 dní trvania tábora. Deti, 
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ktoré sa denného tábora “Super hrdina“ zúčastnia, pochádzajú zo sociálne slabších rodín a 
sú v opatere, adoptované. 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. 
 
Poslankyňa Žigová konštatovala, že Cirkevný zbor Bratskej Jednoty Baptistov sa venuje 
deťom a v minulosti spolupracoval aj s Komisiou sociálnou, bytovou a zdravotnou pri MZ 
v Hurbanove, s čím komisia bola mimoriadne spokojná. 
Bc. Tomaščin  pripomenul organizáciu, ktorá tiež prenajímala priestor v CVČ na aktivity 
s deťmi za cenu vo výške 1,00 €. 
Mgr. Závodský, primátor mesta požiadal poslancov, aby Cirkevnému zboru BJB 
odsúhlasili prenájom nebytových priestorov za symbolickú cenu, t.j. za 1,00 € z dôvodu 
dobrovoľnej činnosti s deťmi.  
 
Mgr. Závodský, primátor mesta poprosil poslancov najprv o hlasovanie pôvodného 
návrhu na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
konštatuje,  
že prenájom nebytových priestorov – veľká sála, kuchynka a sociálne zariadenie v budove 
CVČ Hurbanovo, so súpisným číslom 228, na parcele registra „C“ č. 1243 – zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 501 m2, pre Cirkevný zbor Bratskej Jednoty Baptistov 
Hurbanovo, Novozámocká 58, 947 03 Hurbanovo – Bohatá, je prípad hodný osobitného 
zreteľa.  
odôvodňuje prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne.  
Prenájom nebytových priestorov v budove CVČ (veľká sála, kuchynka, sociálne 
zariadenia) sa bude počas 5 dní (08.08. – 12.08.2022) využívať ako Detský denný tábor s 
názvom „Super hrdina“ pre deti zo sociálne slabších a znevýhodnených rodín. Účelom 
prenájmu vyššie uvedených nebytových priestorov v budove CVČ je vytvorenie priestoru 
pre znevýhodnené deti, ktoré budú mať možnosť počas denného tábora sa venovať voľno 
časovým aktivitám. S členmi Cirkevného zboru BJB Hurbanovo sa deti budú venovať v 
rámci tábora aj vonkajším aktivitám v parku pri CVČ, ako sú rôzne hry, spievanie a hranie 
pesničiek na gitare a taktiež aj rozprávania rôznych biblických tém a príbehov. 
schvaľuje  
zverejnenie svojho zámeru prenajať nebytové priestory – veľká sála, kuchynka a sociálne 
zariadenie v budove CVČ Hurbanovo, so súpisným číslom 228, na parcele registra „C“ č. 
1243 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 501 m2, pre Cirkevný zbor Bratskej Jednota 
Baptistov Hurbanovo, Novozámocká 58, 947 03 Hurbanovo – Bohatá 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 150,00 € na celých 5 dní prenájmu nebytových priestorov. 
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Z prítomných 7 poslancov hlasovalo:                                   za                                 0                                                                                       
Ševčík, Schvarcz, Mgr. Tužinčin                                                                                 proti                       3 
RNDr.Hamranová, Mgr.Pupák, Bc.Tomaščin, Žigová                                               zdržal sa hlasovania   4 

Tento návrh na uznesenie poslancami MsZ nebol prijatý. 
 
Hlasovanie za návrh na uznesenie s navrhnutou zmenou, t.j. cena nájmu za 1,00 €: 
Uznesenie  č. 627/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
konštatuje  
že prenájom nebytových priestorov – veľká sála, kuchynka a sociálne zariadenie v budove 
CVČ Hurbanovo, so súpisným číslom 228, na parcele registra „C“ č. 1243 – zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 501 m2 , pre Cirkevný zbor Bratskej Jednota Baptistov 
Hurbanovo, Novozámocká 58, 947 03 Hurbanovo – Bohatá, je prípad hodný osobitného 
zreteľa.  
odôvodňuje prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne.  
Prenájom nebytových priestorov v budove CVČ (veľká sála, kuchynka, sociálne 
zariadenia) sa bude počas 5 dní (08.08. – 12.08.2022) využívať ako Detský denný tábor s 
názvom „Super hrdina“ pre deti zo sociálne slabších a znevýhodnených rodín. Účelom 
prenájmu vyššie uvedených nebytových priestorov v budove CVČ je vytvorenie priestoru 
pre znevýhodnené deti, ktoré budú mať možnosť počas denného tábora sa venovať voľno 
časovým aktivitám. S členmi Cirkevného zboru BJB Hurbanovo sa deti budú venovať v 
rámci tábora aj vonkajším aktivitám v parku pri CVČ, ako sú rôzne hry, spievanie a hranie 
pesničiek na gitare a taktiež aj rozprávania rôznych biblických tém a príbehov. 
schvaľuje  
zverejnenie svojho zámeru prenajať nebytové priestory – veľká sála, kuchynka a sociálne 
zariadenie v budove CVČ Hurbanovo, so súpisným číslom 228, na parcele registra „C“ č. 
1243 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 501 m2 , pre Cirkevný zbor Bratskej Jednota 
Baptistov Hurbanovo, Novozámocká 58, 947 03 Hurbanovo – Bohatá 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 1,00 € na celých 5 dní prenájmu nebytových priestorov. 
 
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo: 
RNDr.Hamranová, Schvarcz, Ševčík, Bc.Tomaščin, Mgr.Tužinčin, Žigová             za                                          6                                                                                                                                     
                                                                                                                                  proti                              0 
Mgr.Pupák                                                                                                                zdržal sa hlasovania         1 
 
 
13.4  Návrh na schválenie nájomnej zmluvy pre ADOS Život, s.r.o. – I. kolo 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ.  Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 
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Dňa 26.04.2022 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť o zmenu v zmluve o 

pôžičke od spoločnosti ADOS Život s.r.o., Vodná 9, 947 01 Hurbanovo, IČO: 46230700, 
zastúpená pani Marcelou Vidovou. Spoločnosť ADOS Život s.r.o. používa na základe 
Zmluvy o výpožičke zo dňa 31.12.2021 nebytové priestory v budove so súpisným číslom 
182 - budova Kultúrneho domu v Bohatej, na parcele registra „C“ č. 398 – zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 426 m2, zapísaná na LV č. 907 na prevádzkovanie MOM. 
Uvedená zmluva má platnosť do 31.05.2022. Nebytové priestory používa spoločnosť 
ADOS Život s.r.o. na zriadenie mobilného odberového miesta pre testovanie obyvateľov 
na ochorenie Covid-19. Vo svojej žiadosti žiadateľka uvádza, že nebytové priestory by sa 
využívali iba občasne, čo znamená, že mobilné odberové miesto by fungovalo podľa 
potreby len na objednávku. Testovanie by sa vykonávalo v miestnosti, ktorá sa nachádza 
vľavo od vchodových dverí a má rozlohu 8 m2 (kabínka na výdaj lístkov). 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 žiadateľka by aj naďalej využívala nebytové 
priestory v budove Kultúrneho domu v Bohatej ako priestory na testovanie obyvateľov na 
ochorenie Covid-19, 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. 628/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
konštatuje  
že prenájom nebytových priestorov o výmere 8 m2 v budove Kultúrneho domu v Bohatej, 
na parcele registra „C“ č. 398 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 426 m2, zapísaná 
na LV č. 907 pre spoločnosť ADOS Život s.r.o. je prípad hodný osobitného zreteľa.   
odôvodňuje prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne.  
Nebytové priestory v budove Kultúrneho domu v Bohatej sa budú využívať ako priestory 
na testovanie obyvateľov na ochorenie Covid-19.  
schvaľuje  
zverejnenie svojho zámeru prenajať nebytové priestory o výmere 8 m2 v budove 
Kultúrneho domu v Bohatej, na parcele registra „C“ č. 398 – zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 426 m2 , zapísaná na LV č. 907 pre spoločnosť ADOS Život s.r.o., so sídlom 
Vodná 9, 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. Režijné náklady sa stanovia na základe reálnej spotreby energií počas 
vykonávania testovania. Cena nájmu sa určuje vo výške 1,00 €  mesačne. Nájomná zmluva 
bude uzatvorená na obdobie 1 rok počnúc dňom 01.06.2022. Nájomca bude mať 
povinnosť viesť protokol o využívaní priestoru na testovanie. 
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Z prítomných 7 poslancov hlasovalo:                                    za                                 7                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 

 
13.5  Návrh na schválenie zmeny zmluvy so SZPB 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ.  Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 

Mestský úrad Hurbanovo týmto informuje Mestské zastupiteľstvo ohľadom zmeny 
v Zmluve o nájme nebytových priestorov reg. č. NEH_268/2018 zo dňa 22.10.2018 medzi 
prenajímateľom – Mesto Hurbanovo a nájomcom – Slovenský zväz protifašistických 
bojovníkov, Oblastný výbor Nové Zámky.  
Dôvodová správa: Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Oblastný výbor Nové 
Zámky prenajíma nebytové priestory v administratívnej budove súpisného čísla 1843 – 
budova bývalého mestského úradu na adrese Nám. Dr. M. Thege Konkolyho 3, 
Hurbanovo. Priestory sa prenajímajú na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov 
reg. č. NEH_268/2018 zo dňa 22.10.2018. Z dôvodu rekonštrukcie Mestského 
zdravotného strediska Hurbanovo na ul. Komárňanská bude potrebné zabezpečiť 
premiestnenie Mestskej polície v Hurbanove do iných priestorov. Súčasťou týchto 
priestorov bude aj nebytový priestor v budove bývalého MsÚ, ktorú si Slovenský zväz 
protifašistických bojovníkov prenajíma. Na základe dohody medzi Mestom Hurbanovo 
ako prenajímateľom a Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov Oblastný výbor 
Nové Zámky ako nájomcom, budú poskytnuté nebytové priestory na prenájom (pre účely 
kancelárie) v budove Klubu dôchodcov v Hurbanove, na adrese ul. Komárňanská, 947 01 
Hurbanovo, so súpisným číslom 241, na pozemku, parcele registra „C“ č. 2604/2 - 
zastavaná plocha a nádvorie. K prijatiu uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov 
prítomných poslancov. 
 
Uznesenie  č. 629/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s vyhotovením Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov reg. č. 
NEH_268/2018 zo dňa 22.10.2018. Týmto dodatkom sa zmení Čl. 2 Predmet nájomnej 
zmluvy, a to z dôvodu premiestnenia kancelárie pre Slovenský zväz protifašistických 
bojovníkov Oblastný výbor Nové Zámky do nových nebytových priestorov v budove 
Klubu dôchodcov v Hurbanove, na adrese ul. Komárňanská, 947 01 Hurbanovo, so 
súpisným číslom 241, na pozemku, parcele registra „C“ č. 2604/2 - zastavaná plocha a 
nádvorie. Ostatné podmienky a znenie Zmluve o nájme nebytových priestorov reg. č. 
NEH_268/2018 zo dňa 22. 10. 2018 zostávajú nezmenené. 
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo:                                    za                                 7                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
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13.6  Voľba prísediacich na Okresný súd v Komárne 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ.  Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 

Dňa 21.04.2022 požiadal predseda Okresného súdu Komárno Mesto Hurbanovo o 
voľbu prísediacich. V zmysle článku 142 Ústavy Slovenskej republiky sa na rozhodovaní 
súdov v zákonom stanovených prípadoch zúčastňujú aj prísediaci. Podľa § 141 ods. 1 
Zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov sú prísediaci volení na obdobie 4 rokov. Voľbu prísediacich upravuje citovaný 
zákon v ustanoveniach § 139 a nasl. podľa § 140 ods. 1 prísediacich volia obecné 
zastupiteľstvá v obvode príslušného súdu. Predpoklady na voľbu sú stanovené v § 139, 
pričom ku kandidátom navrhovaným na voľbu si obecné zastupiteľstvo vyžiada vyjadrenie 
predsedu príslušného súdu. V zmysle citovaného zákona určil pre Mestské zastupiteľstvo 
v Hurbanove počet prísediacich, ktorých treba zvoliť v počte - 2 (dva).  
V záujme zabezpečenia nerušeného fungovania súdu a účasti prísediacich z nášho obvodu 
na rozhodovaní súdu nás požiadal o vykonanie volieb a zaslanie zoznamu zvolených 
prísediacich do 30.06.2022. Dňa 16.05.2022 Mgr. Peter Závodský, primátor mesta navrhol 
dvoch kandidátov na voľbu prísediacich a požiadal predsedu súdu o vyjadrenie sa.  
Súhlas s kandidátmi zo strany predsedu okresného súdu bol doručený na mestský úrad dňa 
20.05.2022. Návrh kandidátov: 
1. Mária Hamranová, RNDr., Pivovarská č. 2512/7, 947 01 Hurbanovo  
2. Zoltán Veres, Ing., Malinová č. 1552/3, 947 01 Hurbanovo. 
 
Uznesenie  č. 630/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
volí  
RNDr. Máriu Hamranovú a Ing. Zoltána Veresa ako prísediacich pre Okresný súd 
Komárno podľa zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich,  
splnomocňuje  
Mgr. Petra Závodského primátora mesta na vydanie osvedčenia o zvolení do funkcie 
prísediacich pre Okresný súd Komárno. 
 
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo: 
Schvarcz, Ševčík, Bc.Tomaščin, Mgr.Tužinčin, Žigová                                            za                                           5                                                                                                                                     
                                                                                                                                  proti                              0     
RNDr. Hamranová, Mgr.Pupák                                                                                zdržal sa hlasovania         2 
 
13.7  Vypovedanie zmluvy o nájme vodných zdrojov a vodohospodárskych zariadení 
s MsVaK Hurbanovo, podané obcou Bajč – informatívna správa 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ.  Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 

Starosta obce Bajč dňa 22.04.2022 doručil riaditeľovi MsVaK Hurbanovo výpoveď 
zmluvy o nájme vodných zdrojov a vodohospodárskych zariadení uzatvorenej dňa 
2.3.2006 medzi obcou Bajč a MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo s.r.o.. 
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Písomnú výpoveď podal osobne starosta obce Bajč dňa 22.04.2022 na stretnutí s 
riaditeľom MsVaK, primátorom mesta Hurbanovo a právnymi zástupcami oboch strán, 
ktoré sa uskutočnilo na základe žiadosti starostu obce Bajč. Úvodom stretnutia opakovane 
argumentovali údajmi, ktoré však nezodpovedali skutočnosti, kde na záver predložili 
požiadavkou na zvýšenie nájomného, ale už na sumu 26 283 € (pôvodne žiadali navýšenie 
na sumu 15 000 €). Požadovali okamžitú odpoveď na mieste neberúc do úvahy, že nám 
návrh nebol vopred predložený, aby sme sa s ním mohli oboznámiť, na čo sme ich aj 
upozornili. Keďže dostali vyjadrenie, že nie je možné dať odpoveď ihneď na mieste, bez 
náležitého oboznámenia sa s požiadavkou a prepočtoch, aké ekonomické dopady by to 
prinieslo, pán starosta predložil už vopred pripravenú výpoveď zo zmluvy, ktorú podľa 
jeho vyjadrenia malo prerokovať aj Obecné zastupiteľstvo obce Bajč. Mestské 
zastupiteľstvo už bolo informované, že obec Bajč v zastúpení starostom spolu s ich 
právnym zástupcom žiadali navýšenie ceny nájomného zo sumy 6.000 € na sumu 15.000 
€. Napriek tomu, že na opakovaných pracovných stretnutiach im boli predložené podklady 
a vysvetlené nejasnosti, neustále trvali na zvýšení ceny nájomného aj za cenu premietnutia 
cien pre konečných spotrebiteľov. Napriek upozorneniam, že cena je regulovaná Úradom 
pre reguláciu sieťových odvetví a MsVaK by týmto krokom išiel do straty, tieto nebrali do 
úvahy a naďalej trvali na svojich požiadavkách a na navrhované postupné každoročné 
navyšovanie neboli ochotní pristúpiť. Na základe ich vyjadrenia si nárokujú 50 % z celého 
objemu dodávok, čiže aj na úkor obyvateľov mesta Hurbanovo, keďže máme omnoho 
vyšší počet obyvateľov. 
Je zarážajúce, že obec Bajč si v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám 
žiadala predložiť zmluvy medzi obcou Bajč a MsVaK Hurbanovo a to aj napriek tomu, že 
je zmluvným partnerom a týmito zmluvami disponuje. Na naše dotazy, ako si reálne 
predstavujú spoluprácu a využívanie spoločného majetku, sme obdržali odpoveď, že si 
založia svoju spoločnosť, avšak bližšie informácie nám neposkytli. Na základe uvedených 
skutočností riaditeľ MsVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo s.r.o. konzultuje 
ďalší postup s advokátskou kanceláriou. 
 
Mgr. Pupák sa informoval o vyplatenej sume nájmu spoločnosťou MsVaK, s.r.o. 
Hurbanovo za využívanie troch studní, časti potrubia s glóbusom pre obec Bajč a mestu 
Hurbanovo. 
Ing. Bahorec, konateľ spol. na prvý dotaz uviedol, že MsVaK Hurbanovo platí 6 000 € 
obci Bajč a cca 13 000 € dostáva mesto od spol. MsVaK, s.r.o., záleží od odpredaja 
množstva vody.  
Mgr. Pupák dotazoval o rozdiele výšky sumy nájomného, nakoľko obec Bajč a mesto 
Hurbanovo sú na základe zmluvy podielovými spoluvlastníkmi každý o veľkosti ½ celku.  
Ing. Bahorec konštatoval, že dĺžka rozvodu vody mesta Hurbanovo je 40 km,  obce Bajč 
cca 5 km. Podľa spotrebovanej vody platí spol. MsVaK 6 % mestu Hurbanovo a 6 % obci 
Bajč a z uvedeného dôvodu je rozdiel vo výške nájomného vodných zdrojov 
a vodohospodárskych zariadení.  
Mgr. Pupák sa pýtal, kto podpisuje nájomnú zmluvu medzi mestom Hurbanovo a spol. 
MsVaK, s.r.o.., a z akého dôvodu to neschvaľuje mestské zastupiteľstvo. 
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Ing. Bahorec uviedol, že Zmluva o nájme vodných zdrojov a vodohospodárskych 
zariadení bola podpísaná v roku 2006 a dodatky k nájomnej zmluve podpisoval primátor 
mesta a konateľ spoločnosti MsVaK, s.r.o.. Z dôvodu, že sa nejedná o mestský majetok 
nie je v kompetencii schválenie nájomnej zmluvy mestskému zastupiteľstvu.  
Mgr. Pupák sa informoval, prečo obec Bajč pristúpila k vypovedaniu zmluvy o nájme 
vodných zdrojov a vodohospodárskych zariadení. 
Ing. Bahorec uviedol, obec Bajč apelovala na financovanie rekonštrukcie verejného 
osvetlenia v meste Hurbanovo z prostriedkov spoločnosti MsVaK, s.r.o. 
Bc. Tomaščin sa informoval, čo môžu očakávať obyvatelia mesta a čo stratí MsVaK  
z dôvodu vypovedania zmluvy zo strany obce Bajč.  
Ing. Bahorec uviedol, že cena dodávky pitnej vody do doku 2022 ostáva nezmenená 
a spol. MsVaK nič nestratí, nakoľko zmluva je uzavretá s obyvateľmi Bajču. Plánované je 
stretnutie o ďalšom postupe so starostom obce, pánom primátorom a právnikom. 
Mgr. Závodský, primátor mesta zdôraznil, že sa obyvatelia nemusia báť dodávky  pitnej 
vody, výška ceny ostáva rovnaká pokiaľ Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Bratislava 
nerozhodne inak pri pravidelnom intervale o rozhodovaní ceny pitnej vody. 
Do diskusie sa zapojil poslanec Ševčík, Mgr. Tužinčin, Ing. Cserge a RNDr. Hamranová.  
 
Uznesenie  č. 631/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
informatívnu správu o podaní výpovede zo strany obce Bajč zo zmluvy o nájme vodných 
zdrojov a vodohospodárskych zariadení uzatvorenej dňa 2.3.2006 medzi obcou Bajč a 
MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo s.r.o.. 
 
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo:                                    za                                 7                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 14 – D i s k u s i a 

V rámci diskusie poslanec Ševčík upozornil na nelegálnu stavbu na ul. Úzkej. Pýtal 
sa, či mesto o tom má vedomosť.  
Mgr. Závodský, primátor mesta uviedol, že bol vykonaný štátny stavebný dohľad, pri 
čom bolo zakázané pokračovanie v stavaní stavby. Mestská polícia situáciu monitoruje 
a v prípade pokračovania mesto bude avizovať spoločnému stavebnému úradu a prikročí 
sa cez exekútora k likvidácii stavby. 
Bc. Tomaščin upozornil na hrozenie šírenia potkanov u neprispôsobivých obyvateľov 
mesta na ul. Jesenského. 
Poslanca Ševčíka informovali obyvatelia mesta o zašpinení veže ihriska Cultplay ľudským 
výkalom na sídlisku Stred, pýtal sa či je to pravda. 
Mgr. Závodský, primátor mesta potvrdil, že už vežu zamestnanci aktivačnej činnosti 
viackrát čistili a dezinfikovali. Zatiaľ páchateľ je neznámy.  
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Bc. Tomaščin sa informoval, či mesto oslovilo Slovak Telekom, a.s. ohľadne 
monitorovania, resp. odstránenia neaktívnych previsujúcich telekomunikačných vedení 
telefónnych stĺpov. 
Ing. Dobi uviedol, že okamžite po ozname bola vyrozumená firma Slovak Telekom. 
Mgr. Závodský, primátor mesta dodal, že osobne tiež nahlásil zlomený stĺp v bohatskom 
parku. Prisľúbili odstránenie, čo do tohto času nebolo vykonané. 
Mgr. Pupák dotazoval, z akého dôvodu nie je ihrisko na sídlisku Stred oplotené.  
Mgr. Závodský, primátor mesta poznamenal, že problém bol s dofinancovaním projektu 
v rámci programu Interreg. 
Mgr. Pupák sa pýtal na štádium dokončenia nadstavby ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho 
s VJM, na termín začatia prác a či stavba bude do daného termínu dokončená a 
skolaudovaná. 
Mgr. Zahoranová konštatovala, že uchádzač bol vyzvaný na vysvetlenie mimoriadne 
nízkej ponuky, nakoľko verejné obstarávanie prebehlo ako superreverzný postup, najskôr 
musel vysvetliť mimoriadne nízku ponuku, ktorá bola akceptovaná a zistilo sa, že je 
problém s dokladmi stavbyvedúceho, tak ho mesto vyzvalo na vysvetlenie. Do 31.5.2022 
by mal poslať vysvetlenie a od vyzvania, od podpisu zmluvy do 15-tich dní musí prevziať 
stavenisko. Termín dokončenia projektu bol predĺžený do konca decembra 2022, takže 
bude dokončená a skolaudovaná. 
Mgr. Závodský, primátor mesta pozval obyvateľov mesta na oslavy Medzinárodného dňa 
detí, ktoré sa uskutočnia dňa 28. 5. 2022, t.j. sobotu od 13.00 hod. na mestskom 
futbalovom štadióne kde bude  plno zábavy pre deti. Každý je srdečne vítaný. 
 
K bodu 15 - Záver  

Nakoľko  program  rokovania  mestského zastupiteľstva  bol prerokovaný, primátor 
mesta Mgr. Peter Závodský sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 38. 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove. 
 
 

 
 

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

 
Overovatelia:   František Schvarcz   
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