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Z á p i s n i c a 

z  39.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,  
ktoré sa konalo dňa 28. 06. 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 Rusňák, vedúci oddelenia ÚS a OH  

                   Mgr. Katarína Valachová, referentka odd. školstva MsÚ 
                   Ing. Ján Bahorec, konateľ spol. MsVaK Hurbanovo 

                             Jozef Provazník, náčelník MsP Hurbanovo 
 
Neprítomní - ospravedlnení: Marián Botoš, Ctibor Melich 
Neprítomný – neospravedlnený: Jozef Doležaj 
  
Primátor mesta Mgr. Peter Závodský predložil návrh programu rokovania: 
  1. Zahájenie, schválenie pracovných komisií a zapisovateľky 
  2. Interpelácia 
  3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 
  4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o príspevkoch v školstve 
  5. Zmena účelu spolufinancovania projektu v rámci výzvy „Podpora udržateľnosti   
      a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19“ 
  6. Žiadosť mestského športového klubu o navýšenie dotácie na prevádzkové náklady 
  7. Návrh V. zmeny rozpočtu mesta Hurbanovo na rok 2022 a organizácii v jeho   
      zriaďovateľskej pôsobnosti 
  8. Súhlas s podaním žiadosti o poskytnutie príspevku a realizáciou verejného   
      obstarávania na stavebné práce pre projekt s názvom „Hurbanovo - Priechody pre    
      chodcov a trvalé DZ na uliciach Árpáda Fesztyho, Nám. Konkolyho-Thege, Slobody“ 
  9. Informácia k zmene dátumu trvania zmenky 
10. Informatívna správa k prebiehajúcim projektom v meste Hurbanovo 
11. Účtovná závierka spol. MsVaK – Vodárne a kanalizácie Mesta Hurbanovo, s.r.o. 
12. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2022 
13. Určenie volebných obvodov, počtu poslancov mestského zastupiteľstva a úväzku   
      primátora mesta na volebné obdobie 2022-2026 
14. Rôzne 
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  14.1  Návrh na schválenie rozšírenia nájmu na priestory v CVČ pre OZ Darts club   
           Hurbanovo – II. kolo 
  14.2  Schválenie prenájmu priestorov CVČ pre Cirkevný zbor BJB Hurbanovo - II. kolo 
  14.3  Návrh na schválenie nájomnej zmluvy pre ADOS Život, s.r.o. – II. kolo 
  14.4  Informácia o petícii k zákazu chovu hospodárskych zvierat v meste Hurbanovo 
  14.5  Poslanecký návrh – Zvýšenie bezpečnosti, čistoty a udržateľnosti detského ihriska   
           Cultplay 
15. Diskusia 
16. Záver   
                                         
Mgr. Závodský, primátor mesta žiadal o zmenu v návrhu programu rokovania mestského 
zastupiteľstva o doplnenie bodu, ako bod č. 11 s názvom: Odstúpenie od zmlúv 
o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov. 
Zároveň pán primátor navrhol hlasovanie zdvihnutím ruky, s čím poslanci MZ súhlasili. 
 
Mgr. Závodský, primátor mesta poprosil poslancov o hlasovanie za pôvodný návrh 
programu rokovania: 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                   za                                 0                                                                                                                 
                                                                                                                                    proti                       0 
                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   8 
Pôvodný návrh programu 39. zasadnutia mestského zastupiteľstva nebol schválený. 
 
Hlasovanie za program rokovania s doplnením o jeden bod: 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                  za                                 8                                                                             

             proti                       0 
                                                                                                                              zdržal sa hlasovania   0 

Návrh programu rokovania 39. zasadnutia mestského zastupiteľstva  konaného dňa 28. 6. 
2022 bol ôsmymi 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, František Schvarcz   
Do návrhovej komisie boli hlasovaním – „za“ – 6, „proti“ – 0, „zdržal sa“ – 2 (Mgr. 
Pupák, Schvarcz) zvolení navrhnutí členovia. 
 
Mandátová komisia: Eduard Ševčík, Mgr. Ľuboš Tužinčin, Anna Žigová 
Do mandátovej komisie boli hlasovaním – „za“ – 5, „proti“ – 0, „zdržal sa“ – 3 (dotknutí)  
zvolení navrhnutí členovia. 
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Zapisovateľka:                                   Silvia Fejesová 
 
Overovatelia:      PaedDr., Mgr. Angelika Hajníková 
                                                                        RNDr. Mária Hamranová 
 
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 Bc. Tomaščin tlmočil sťažnosť obyvateľov zo sídliska 
Vinohrady na kvalitu pitnej vody v poslednej dobe. 
- Pripomenul previsnutú brezu až do vozovky na ul. Pivovarskej. 
Ing. Bahorec ohľadom kvality pitnej vody uviedol, že pravidelne sa dezinfikuje, rozbory 
vody sú dobré. Pán konateľ spol. MsVaK, s.r.o. prisľúbil preverenie situácie. 
Mgr. Závodský, primátor mesta k previsnutej breze uviedol, že príslušníci mestskej 
polície počas služby zbadali ovisnutú brezu, privolali dobrovoľný hasičský zbor 
o odrezanie. 
JUDr. Rusňák dodal, že na ul. Pivovarskej je divá slivka, ktorá tiež bude vyrezaná.  
Mgr. Závodský, primátor mesta poprosil obyvateľov, keby mali poznatky súvisiace 
s poškodenými alebo previsnutými stromami, aby avizovali mestský úrad. 
Poslanec Ševčík žiadal zrezanie konárov stromov pri chodníkoch v celom meste. 
JUDr. Rusňák uviedol, že orezy sa robia mimo vegetačného obdobia, ale priebežne sa 
pracovníci úseku služieb budú s tým zaoberať. 
Poslankyňa Žigová sa informovala, z akého dôvodu dochádza v meste k dočasnému 
vypínaniu elektrickej energie na viacerých miestach v rodinných domoch. 
Mgr. Závodský, primátor mesta poznamenal, že Západoslovenská distribučná, a.s. mesto 
neinformovala. 
Ďalej sa pani poslankyňa sťažovala na zavretú verejnú toaletu pri kostole sv. Ladislava, 
a na okolie, ktoré  je znečistené  výkalmi. 
Mgr. Závodský, primátor mesta uviedol, že situácia bude preverená a následne nedostatky  
odstránené. 
Mgr. Pupák mal viac dotazov. 
1.) pýtal sa na stav vypracovania dokumentu – Koncepcia správy športových zariadení 
a ihrísk v meste Hurbanovo, ktorý bol uznesením schválený na 15. zasadnutí MZ v roku 
2020,  
2.) obyvatelia sa informovali o rozpočte hurbanovských kultúrnych dní, 
3.) dotazoval Ing. Dobiho, v akom stave je vypracovanie audit pozemkov, 
4.) v akom štádiu je vypracovanie urbanistickej štúdie lokality ul. Fialková a na to 
nadväzujúca výstavba bytového domu, 
5.) z dôvodu zmeny na oddelení úseku služieb a odpadového hospodárstva sa informoval, 
kedy bude aktualizovaný organizačný poriadok mestského úradu. 
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Mgr. Závodský, primátor mesta na prvý dotaz odpovedal, že dokument - Koncepcia 
správy športových zariadení a ihrísk v meste zatiaľ nie je pripravený. 
2.) Rozpočet hurbanovských kultúrnych dní z dôvodu dobiehajúcich faktúr nie je uzavretý, 
na najbližšom MZ budú poslanci informovaní.  
3.) Ing. Dobi k auditu pozemkov uviedol, že bol spracovaný v programovej podobe. Bude 
sa na tom postupne pracovať. 
4.) Vypracovanie urbanistickej štúdie – návrhy finálnej verzie budú dodané mestu 
v krátkom čase. 
5.) Aktualizovaný organizačný poriadok MsÚ bude predložený na septembrové mestské 
zastupiteľstvo. 
Poslankyňa Žigová informovala o prejednaní problematiky nedoplatkov mestských 
nájomných bytov na rokovaní Komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej pri MZ 
v Hurbanove. Prosila mesto o premyslenie možnosti rozviazania spolupráce so 
spoločnosťou správy bytových domov.  
Mgr. Závodský, primátor mesta uistil poslancov o vydaných pokynoch zo strany mesta. 
Správca bytov bol vyzvaný na vysvetlenie nedostatkov. Z dôvodu, že k akceptovateľnému 
vysvetleniu nedošlo pripravujú sa podklady na vyhlásenie nového verejného obstarávania. 
Ďalej poslankyňa Žigová sa pýtala na riešenie platenia odvozu komunálneho odpadu 
u obyvateľov, ktorí byt prenajímajú a oficiálne na tú adresu nie sú zahlásení.  
Mgr. Závodský, primátor mesta uviedol, že zo zákona mesto nemá možnosť o vydanie 
rozhodnutia o poplatku za komunálne odpady občanom, ktorí nie sú prihlásení na 
prechodný pobyt. Výmer je vydaný vlastníkovi bytu.  
 
K bodu 3 
Kontrola uznesení z predchádzajúcého zasadnutia mestského zastupiteľstva                  
Na 38. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, konaného dňa 26. mája 2022 boli 
prijaté uznesenia od čísla 610 do 631/2022 - MZ.  
Ukladaciu časť neobsahovalo ani  jedno uznesenie. 
 
K bodu 4 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o príspevkoch v školstve 
Materiál predkladala Mgr. Valachová, referentka oddelenia školstva MsÚ. Písomná správa 
tvorí prílohu zápisnice. 

Podľa § 2 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných 
škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov k zdrojom 
financovania škôl a školských zariadení patria aj príspevky od žiakov, rodičov alebo inej 
osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť. Podrobnosti k stanoveniu výšky 
príspevkov sú ustanovené v zákone č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) v znení neskorších predpisov. Po novele tohto zákona bolo nutné doplniť alebo 
zmeniť viaceré časti pôvodného VZN o príspevkoch v školstve.  
Po konzultácii s riaditeľmi škôl a školských zariadení na pracovnej porade mesto navrhuje 
nové VZN o príspevkoch v školstve, kde budú zapracované nasledovné úpravy:  
- presnejšie určenie termínu zápisu do 1. ročníka ZŠ  
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- zmena podmienok úhrady príspevkov od zákonných zástupcov (termín úhrady)  
- úprava výšky mesačných príspevkov od zákonných zástupcov (zohľadnenie výrazného 
nárastu cien energií, zvyšujúcej sa inflácie, dlhodobého poddimenzovania výšky 
príspevkov v porovnaní s okolitými mestami a obcami).  
Z uvedeného dôvodu mesto navrhuje zrušenie pôvodného VZN č. 131 o príspevkoch v 
školstve a jeho dodatku č. 1. a navrhuje prijatie nového VZN o príspevkoch v školstve s 
účinnosťou od 1.9.2022. 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o príspevkoch v školstve bol vyvesený na úradnej 
tabuli mesta a webovej stránke od 1.6.2022. Pripomienky písomne alebo elektronicky bolo 
možné podať do 10.6.2022. Do uvedeného dátumu nebola elektronicky ani poštou 
doručená žiadna pripomienka. 
 
Mgr. Valachová podrobne vysvetlila úpravu výšky poplatkov a všetky zmeny, ktoré boli 
navrhnuté do VZN.  
PaedDr., Mgr. Hajníková sa pýtala na vyčíslenie platby na jedno dieťa / mesiac. 
Vyjadrila nesúhlas k zdražovaniu všetkých spomenutých príspevkov, okrem príspevku 
CVČ a ZUŠ. 
Bc. Tomaščin informoval prítomných o mesačných poplatkoch v materskej škole. 
Poslanec Schvarcz žiadal do VZN o príspevkoch v školstve zapracovať vetu z pôvodného 
VZN č. 131 § 6 – Centrum voľného času, t.j. - Výšku príspevku pre toho istého žiaka 
zapísaného do každého ďalšieho záujmového útvaru vo výške 1 €. 
RNDr. Hamranová konštatovala, že predkladané VZN o príspevkoch školstve Komisia 
školstva a vzdelávania pri MZ v Hurbanove odporúčala schváliť, nakoľko materiál bol 
prerokovaný aj na porade riaditeľov škôl. 
Mgr. Pupák sa pýtal na použitie finančných prostriedkov v praxi a na prípadné posunutie 
termínu schválenia prijatia Všeobecne záväzného nariadenia o príspevkoch v školstve.  
Do následnej diskusie sa zapojil aj primátor mesta a Mgr. Tužinčin. 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
prijíma  
Všeobecne záväzné nariadenie o príspevkoch v školstve podľa predloženého návrhu bez 
pripomienok, účinnosť nadobúda 1. septembra 2022. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo: 
RNDr.Hamranová, Ševčík, Bc.Tomaščin, Žigová                                         za                                 4                                                                                      
PaedDr.,Mgr.Hajníková, Schvarcz, Mgr.Tužinčin                                                     proti                       3 
Mgr.Pupák                                                                                                                  zdržal sa hlasovania                1 
Tento návrh na uznesenie poslancami MsZ nebol prijatý. 
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K bodu 5 
Zmena účelu spolufinancovania projektu v rámci výzvy „Podpora udržateľnosti  
a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19“ 
Materiál predkladala Mgr. Zahoranová, vedúca odd. 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 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. Nakoľko riadiaci orgán nedal do termínu predkladania materiálov vyjadrenie o 
úspešnosti, alebo neúspešnosti projektu, navrhujeme v prípade neschválenia projektového 
zámeru finančné prostriedky, ktoré boli vyčlenené z rezervného fondu na 
spolufinancovanie tohto projektu použiť na obstaranie interiérového vybavenia 
zabezpečujúceho vhodné akustické podmienky vo veľkej sále Kultúrneho domu v 
Hurbanove (špeciálne závesy). Finančné prostriedky sú vyčlenené v rámci podprograme 
11.2. - Kultúrna činnosť na položke 710 – Interiérové vybavenie. 
 
Mgr. Pupák predkladal pozmeňujúci návrh, navrhol výšku finančných prostriedkov 
z 15 000 € znížiť na 10 000 €. 
Mgr. Zahoranová uviedla, že uvedená výška finančných prostriedkov je predpokladaná 
hodnota zákazky pri verejnom obstarávaní.   
Podľa poslanca Ševčíka špeciálne závesy v dome kultúry nie sú potrebné. 
K uvedenej téme sa vyjadril poslanec Schvarcz, Mgr. Tužinčin, Bc. Tomaščin, pán 
primátor a Ing. Kardhordó. 
PaedDr., Mgr. Hajníková dodala, že uvedená hodnota závesov je horibilná a bez 
vyjadrenia odborníka nie je isté, či sú potrebné. Pri zistení, že bez špeciálnych závesov 
kultúrny dom nemôže fungovať, nie je problém kedykoľvek schváliť finančné prostriedky 
na interiérové vybavenie.  
Podľa názoru Mgr. Pupáka ďalším riešením sú panely, ktoré zabezpečujú vhodné 
akustické podmienky sály kultúrneho domu a z toho dôvodu navrhol znížiť finančné 
prostriedky na 10 000 €. 
 
Mgr. Závodský, primátor mesta poprosil poslancov o hlasovanie za pôvodný návrh na 
uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
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súhlasí  
s použitím finančných prostriedkov vo výške 15 000 eur na obstaranie interiérového 
vybavenia (špeciálne závesy) zabezpečujúceho vhodné akustické podmienky vo veľkej 
sále Kultúrneho domu v prípade neschválenia projektového zámeru riadiacim orgánom 
k projektu „Modernizácia materiálno - technického a technologického vybavenia Domu 
Kultúry Hurbanovo“. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:   
RNDr.Hamranová, Ševčík                                                                             za                                 2                                                                                                                 
PaedDr.,Mgr.Hajníková, Mgr.Tužinčin                                                                     proti                       2 
Mgr.Pupák, Schvarcz, Bc.Tomaščin, Žigová                                                              zdržal sa hlasovania   4 
Pôvodný návrh na uznesenie poslancami MsZ nebol schválený. 
 
Hlasovanie o návrh na uznesenie s pozmeňujúcim návrhom Mgr. Pupáka: 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s použitím finančných prostriedkov vo výške 10 000 eur na obstaranie interiérového 
vybavenia (špeciálne závesy) zabezpečujúceho vhodné akustické podmienky vo veľkej 
sále Kultúrneho domu v prípade neschválenia projektového zámeru riadiacim orgánom 
k projektu „Modernizácia materiálno - technického a technologického vybavenia Domu 
Kultúry Hurbanovo“. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:   
Mgr.Pupák                                                                                                     za                                 1                                                                                                                 
PaedDr.,Mgr.Hajníková, Ševčík, Mgr.Tužinčin                                                         proti                       3 
RNDr.Hamranová,, Schvarcz, Bc.Tomaščin, Žigová                                                  zdržal sa hlasovania   4 
Návrh na uznesenie poslancami MsZ nebol schválený. 
 
K bodu 6 
Žiadosť mestského športového klubu o navýšenie dotácie na prevádzkové náklady 
Materiál predkladala Ing. Kardhordó, vedúca ekonomického oddelenia MsÚ. Písomná 
správa tvorí prílohu zápisnice. 

Občianske združenie Mestský športový klub Hurbanovo doručilo do podateľne 
mestského úradu 30.05.2022. Žiadosť o poskytnutie dotácie v zmysle VZN mesta 
Hurbanovo č. 143. Podľa § 5 ods. 2 tohto nariadenia sa žiadosti podávajú do 31. 10. 
príslušného kalendárneho roka na nasledujúci kalendárny rok, avšak ods. 4 umožňuje 
mestskému zastupiteľstvu v odôvodnených prípadoch schváliť aj poskytnutie dotácie pre 
žiadateľa, ktorý požiadal o dotáciu mimo určeného termínu.  
Mestský športový klub žiadal o dotáciu na prevádzkové náklady vo výške 7 500,00 EUR, 
nakoľko v priebehu roka 2022 došlo k nepredvídateľnému navýšeniu týchto nákladov z 
dôvodu nárastu cien energií, PHM a ostatných služieb súvisiacich s prevádzkovaním 
mestského štadióna. Ceny energií sa oproti roku 2021 zvýšili o 100%, z dôvodu zmeny 
dodávateľov a momentálnej situácii na trhu. Významný nárast cien je zaznamenaný aj pri 



 
Zápisnica z 39. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 

konaného dňa 28. 06. 2022 
- 8 - 

 
PHM, ako aj iných komoditách v dôsledku konfliktu na Ukrajine a vysokej inflácii, ktorá v 
máji dosiahla 12,6 %. Žiadosť bola postúpená na prerokovanie a schválenie Komisii 
športu a spolupráce s mládežou. Komisia doručila 21.06.2022 svoje stanovisko, podľa 
ktorého odporúča pridelenie finančných prostriedkov občianskemu združeniu Mestský 
športový klub na prevádzkové náklady vo výške 6 500,00 EUR. Stanovisko komisie ako aj 
samotná žiadosť sú súčasťou materiálov. 
 
Uznesenie  č. 632/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
pridelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Hurbanovo pre športovú organizáciu 
Mestský športový klub Hurbanovo podľa návrhu Komisie športu a spolupráce s mládežou 
pri MZ v Hurbanove vo výške 6 500,00 EUR.  
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:   
PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová, Mgr.Pupák, Ševčík,                            za                                 7 
Bc.Tomaščin, Mgr.Tužinčin, Žigová                                                                                                                 
                                                                                                                                    proti                       0 
Schvarcz                                                                                                                     zdržal sa hlasovania   1 
 
K bodu 7 
7.1 Návrh V. 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. 

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 štyri zmeny rozpočtu 
uznesením. Predložený návrh V. zmeny rozpočtu obsahuje predovšetkým úpravu výšky 
štátnych dotácií a s tým súvisiacich výdavkov, navýšenie dotácie na prevádzku 
futbalového štadióna a zvýšenie výdavkov na opravu vonkajších schodov do kultúrneho 
domu.     
 
Uznesenie  č. 633/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
V. zmenu rozpočtu mesta na rok 2022 podľa predloženého návrhu. Celková výška 
rozpočtovaných príjmov aj výdavkov po zapracovaní všetkých úprav je 10 637 652 €.      
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                    za                                 8                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
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7.2 Návrh II. zmeny rozpočtu – ZpS Smaragd Hurbanovo 

V predloženom návrhu II. zmeny rozpočtu na rok 2022 sú zapracované nasledovné 
úpravy v rozpočte Zariadenia pre seniorov – Smaragd, Hurbanovo:  
V príjmovej časti rozpočtu - sa zvýšili príjmy o 11 165 € nasledovne:  
- dotácia na energie, podľa § 3b písm. a) NV SR č. 143/2022 Z. z. od Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR, oddelenie financovania sociálnych služieb,  
Vo výdavkovej časti rozpočtu sa zvýšili výdavky na energie (elektrina, plyn).  
Nakoľko sa kvôli pretrvávajúcej pandemickej situácií, vojnového konfliktu na Ukrajine a 
vysokej inflácií zvýšili ceny energetických komodít (elektrina, plyn), došlo k navýšeniu 
financií na výdavkovej časti rozpočtu Zariadenia pre seniorov – Smaragd, Hurbanovo. 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v reakcii na aktuálnu situáciu poskytlo 
pomoc formou dotácie jednotlivým sociálnym zariadením na prekrytie zvýšených 
výdavkov. V rámci tejto pomoci Zariadenie pre seniorov – Smaragd, Hurbanovo požiadalo 
a následne mu bola priznaná dotácia vo výške 11 165 € zo štátneho rozpočtu. Úprava 
rozpočtu na položke 630 je potrebná z dôvodu navýšenia finančných prostriedkov. Číselné 
vyjadrenie navrhovaných zmien je uvedené v tabuľkovej časti II. zmeny rozpočtu na rok 
2022. 
 
Uznesenie  č. 634/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
II. zmenu rozpočtu na rok  2022 Zariadenia pre seniorov Smaragd, Sládkovičova 30, 
Hurbanovo, podľa predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                    za                                 8                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 8 
Súhlas s podaním žiadosti o poskytnutie príspevku a realizáciou verejného 
obstarávania  na stavebné práce pre projekt s názvom „Hurbanovo - Priechody pre 
chodcov a trvalé DZ na uliciach Árpáda Fesztyho, Nám. Konkolyho-Thege, Slobody“ 
Materiál predkladala Mgr. Zahoranová, vedúca oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ. 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 

Občianske združenie „Mikroregión Hurbanovo“ vyhlásilo dňa 8.12.2020 Výzvu č. 
IROP-CLLDT377-512-001 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci 
implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného 
regionálneho operačného programu, Špecifický cieľ 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov 
medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo 
verejných infraštruktúrach v rámci aktivity B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti 
sídiel. Kód výzvy: IROP-CLLD-T377-512-001, Prioritná os 5 - Miestny rozvoj vedený 
komunitou, Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi 
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rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných 
infraštruktúrach, Dátum vyhlásenia: 8. decembra 2020, Dátum uzavretia: v rámci 
implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného 
regionálneho operačného programu: ŠC 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi 
vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných 
infraštruktúrach v rámci aktivity B2 - Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel. 
Predmetom plánovaných stavebných prác je novostavba priechodov pre chodcov a 
dopravné značenie dočasné a trvalé na uliciach Á. Fesztyho, nám. Konkolyho - Thege, 
Slobody. Ich účelom je zvýšenie bezpečnosti premávky a ľudí v miestach ich sústredeného 
kontaktu s cestnou premávkou po miestnych cestách. Práce budú pozostávať z vyznačenia 
dvoch nových priechodov pre chodcov, pri ktorých sa zrealizuje aj stavebná úprava 
bezbariérového napojenia priechodov na existujúce chodníky s umiestnením signálnych 
pásov pre nevidiacich a z osadenia trvalého a prenosného (dočasného) dopravného 
značenia na dotknutých miestnych cestách. Predpokladaná hodnota zákazky podľa 
oceneného stavebného rozpočtu zo dňa 10.6.2022 je 23 174,81 Eur s DPH.  
Príspevok na financovanie projektov v rámci tejto výzvy (vyjadrený ako percento z 
celkových oprávnených výdavkov) je poskytovaný maximálne vo výške 95%. Výška 
spolufinancovania žiadateľa je minimálne 5%. Výška spolufinancovania žiadateľa bude 
upresnená na základe výsledku verejného obstarávania. 
 
Mgr. Pupák poznamenal, že z akého dôvodu zo šiestich navrhovaných priechodov pre 
chodcov sú vyznačené iba dva v projektovej dokumentácii. Hlavne najdôležitejší priechod 
nie je vyznačený, ktorý by mal byť pred vchodom základnej školy. 
Mgr. Závodský, primátor mesta konštatoval, že sa uskutočnilo pracovné stretnutie k danej 
veci v účasti predsedu Komisie verejného poriadku a dopravy pri MZ v Hurbanove, 
s projektantom a referentkou dopravy oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ. 
Projekt bol prehodnotený detailne, účelovo, podľa normy a bezpečnosti. Navrhnutý 
priechod s osvetlením oproti vchodu základnej školy sa posunul mierne ďalej.  
Navrhovaný priechod pri ul. Súdnej bol neúčelný a pri obchodnom dome COOP Jednota 
sa rieši v rámci investíciách pri plánovaní parkoviska.  
Mgr. Tužinčin upresnil, že na úseku pri základnej škole bola navrhnutá školská zóna 
a v rámci zóny deti môžu prechádzať kdekoľvek. V školskej zóne priechod pre chodcov je 
nezmyselný a v zmysle zákona vodič motorového vozidla je povinný dbať na zvýšenú 
ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých nesmie ohroziť.  
Pripomienky k realizácii projektu mal aj pán Ševčík. 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
1. ) pre účely predloženia žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci Výzvy na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy IROP-CLLD-T377-512-001 podanie Žiadosti 
o poskytnutie príspevku na projekt s názvom „Hurbanovo, Priechody pre chodcov a trvalé 
DZ na uliciach Á. Fesztyho, nám. Konkolyho-Thege, Slobody“  
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2. ) pre účely predloženia žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci Výzvy na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy IROP-CLLD-T377-512-001 vyhlásenie 
verejného obstarávania na stavebné práce pre projekt s názvom „Hurbanovo, Priechody 
pre chodcov a trvalé DZ na uliciach Á. Fesztyho, nám. Konkolyho-Thege, Slobody“. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:   
RNDr.Hamranová, Schvarcz, Mgr.Tužinčin                                                               za                                 3                                                                                                                 
Ševčík, Bc.Tomaščin                                                                                                    proti                       2 
PaedDr.,Mgr.Hajníková, Mgr.Pupák, Žigová                                                            zdržal sa hlasovania   3 
Návrh na uznesenie poslancami MsZ nebol schválený. 
 
K bodu 9 
Informácia k zmene dátumu trvania zmenky 
Materiál predkladala Mgr. Zahoranová, vedúca oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ. 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 

Na 34. MZ mestské zastupiteľstvo súhlasilo s podpisom vlastnej zmenky 
(vystavenej v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 191/1950 Zb., zákon 
zmenkový a šekový v platnom znení) - BGA/5648/2021 spoločnosti Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, so sídlom Gellérthegy utca 30-32., 
1016 Budapešť, Maďarsko, číslo zápisu v maďarskom obchodnom registri pod číslom: 01-
10-047008, daňové identifikačné číslo: 23300576-2-41 na adrese Gellérthegy utca 30-32., 
1016 Budapešť, Maďarsko na sumu vo výške 216 601 Eur bez protestu. A tým poverilo 
primátora mesta Mgr. Petra Závodského na podpis vlastnej zmenky - BGA/5648/2021 so 
spoločnosťou Bethlen Gábor Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, so sídlom 
Gellérthegy utca 30-32., 1016 Budapešť, Maďarsko, číslo zápisu v maďarskom 
obchodnom registri pod číslom: 01-10-047008, daňové identifikačné číslo: 23300576-2-41 
na adrese Gellérthegy utca 30-32., 1016 Budapešť, Maďarsko na sumu vo výške 216 601 
eur bez protestu. Nakoľko zo strany mesta bola podaná žiadosť o predĺženie termínu 
realizácie a spoločnosť Bethlen Gábor žiadosti vyhovela, termín ukončenia realizácie 
projektu predĺžila do 31.12.2022 je nevyhnutné na uvedenej zmenke vyššie zmeniť dátum 
doby platnosti zmenky do 30.05.2023. V rámci danej zmenky zostáva všetko ostatné 
zachované, tak ako bola pôvodná zmenka podpísaná a odsúhlasená. 
 
Uznesenie  č. 635/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
informatívnu správu k zmene dátumu trvania zmenky. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                    za                                 8                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
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K bodu 10 
Informatívna správa k prebiehajúcim projektom v meste Hurbanovo 
Materiál predkladala Mgr. Zahoranová, vedúca oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ. 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 
1.Informácia k projektu - o prebiehajúcich prácach na Multifunkčnej ľadovej ploche 

Práce na novej multifunkčnej športovej ploche v Hurbanove v mestskej časti Bohatá 
začali vo februári 2022. Po odstránení pôvodného umelohmotného podkladu, odstránení 
mantinelov sa začali úpravy povrchu v rámci búracích prác na vybudovanie podloží pod 
novú konštrukciu skladby ľadovej plochy vrátane armatúr. V tejto etape sa umiestnili 
izolácie proti vode a vlhkosti ako aj tepelné izolácie. Aktuálne prebiehajú betonárske práce 
a práce potrebné na pripojenie k elektrickej prípojke. Predpokladané ukončenie 
stavebných prác je na jeseň 2022, následne dodávateľ chladiacej techniky a športovej 
plochy nastúpi na jej vybudovanie. Celkové ukončenie prác sa predpokladá na koniec roka 
2022. K danému projektu sa viaže výstavba novej prípojky elektrickej energie 
spoločnosťou Západoslovenská distribúcia. Mesto žiadosť na jej vybudovanie podalo už v 
roku 2020, toho času je stavebné konanie pozastavené na stavbu z dôvodu doplnenia 
potrebných náležitostí (zmluvy o vecnom bremene – s inými fyzickými osobami). Mesto 
Hurbanovo pravidelne kontaktuje Spoločnosť Bevatron, ktorá v danej veci zastupuje 
záujmy ZSD ako stavebníka novej prípojky elektrickej energie a vyvíja maximálnu ochotu 
a súčinnosť pri riešení uvedenej problematiky.  
2. Informácia k projektu - Výmena okien a hliníkovej zasklenej fasády na Kultúrnom 
dome Hurbanovo  
Pred samotnou výmenou otvorových konštrukcií bolo nevyhnutné vykonať demontáž 
vykurovacích telies, aby sa mohlo začať s vymurovaním podkladov pod okenné 
konštrukcie. Okenné výplne na poschodí aj prízemí sú všetky namontované, prebieha 
montáž parapiet vo veľkej sále. Ukončujú sa montáže sklotextilnej mriežky a montáž 
rohových profilov, pokračuje sa nanášaním omietky a následne sa pristúpi k maľovaniu 
okolo okenných výplní. Namontovala sa posuvná zasklená fasáda. Na poschodí sa 
pristúpilo k spätnej montáži vykurovacích telies a vymaľovala sa zasadačka a galéria. 
Vonkajšie fasádne práce sú ukončené na ľavej strane budovy, bude nasledovať zarezanie 
fasády a nastavenie výšok pre maľovanie silikónovou fasádnou farbou, Predbežný dátum 
ukončenia stavebných prác je koncom júna. Následne sa pristúpi k upratovaniu a 
sfunkčneniu Kultúrneho domu do prevádzky.  
3. Informácia k projektu - Rekonštrukcia malého zdravotného strediska  
Momentálne prebiehajú práce na vytvorenie samostatnej vodovodnej prípojky v areáli 
zdravotného strediska, nakoľko malé zdravotné stredisko bolo pripojené na veľké. 
Zároveň prebiehajú aj vnútorné stavebné práce v malom zdravotnom stredisku, aby sa dali 
v prípade začatia rekonštrukcie veľkého zdravotného strediska umiestniť lekári, tak aby 
neprišlo k obmedzeniu poskytovania zdravotnej starostlivosti občanom.  
4. Projekt - CIZS HURBANOVO a Vodozádržné opatrenia  
Aktuálne sú obe verejné obstarávania na kontrole na riadiacich orgánoch, teda 
poskytovateľoch NFP. Podrobnejšie informácie k verejnému obstarávaniu sú prílohou 
tohto materiálu.  
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5. Informácia k projektu - Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného 
čerpadla  
V areáli sa uskutočnilo 36 hĺbkových vrtov do hĺbky 100 metrov, vsunuli sa sondy aj s 
hadicami, na ploche s rozlohou cca 500 m2. Na základe dodaného harmonogramu prác sa 
do 28.08.2022 dokončia exteriérové práce v areáli Základnej školy, mimo osiatia dotknutej 
plochy, následne sa bude postupovať v rámci ostatných priestorov, kde sa vykonali vrty s 
potrebnými prácami. Ukončenie realizácie projektu je do konca roka 2023.  
6. Informácia k projektu - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov v dvoch ZŠ 
mesta Hurbanovo  
Zámerom projektov „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho 
s VJM“ a „Moderná učebňa – moderná škola ZŠ Nám. Konkolyho–Thege č. 2“ je 
zvýšenie kvality vzdelávania žiakov prepojením teoretického a praktického vzdelávania 
realizáciou obnovy odborných učební a ich materiálno-technickým dovybavením. 
Realizáciou projektu došlo k investícii do vzdelania, zlepšeniu zručností žiakov a zároveň 
vývoju vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry základných škôl, čo priamo prispieva k 
vyváženému a udržateľnému územnému rozvoju a umožňuje ľahší prístup k efektívnym a 
kvalitnejším verejným službám v súlade s globálnym a špecifickým cieľom IROP. Hlavné 
aktivity v oboch projektoch pozostávali z vytvorenia IKT a prírodovednej učebne a 
zahŕňali drobné stavebné a udržiavacie práce, dovybavenie učební počítačovou technikou, 
edukačnou technikou, didaktickými pomôckami z oblastí biológie, chémie a prírodovedy a 
špecializovanými laboratórnymi pracoviskami pre žiakov a pedagóga. Úspešné ukončenie 
realizáciu všetkých aktivít v oboch projektoch mesto oznámilo predložením Ohlásenia o 
ukončení hlavných aktivít projektu a predložením Záverečnej žiadosti o platbu. Dňa 
16.6.2022 vykonal Sprostredkovateľský orgán pre IROP Nitriansky samosprávny kraj 
finančnú kontrolu na mieste, ktorej sa zúčastnili riaditelia škôl, poverení zamestnanci 
zriaďovateľa a vedenie mesta. V rámci kontroly neboli vznesené k realizácii projektov 
žiadne pripomienky. Zaslaním správy z kontroly je implementácia projektov ukončená. 
Najbližších 5 rokov bude prebiehať monitorovacie obdobie projektu.  
7. Informácia k projektu - Nadstavba ZŠ s MŠ s VJM  
Mestské zastupiteľstvo bolo na svojom 30. zasadnutí informované o aktualizácii 
dokumentácie k žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Projektu Óvoda 
bővítése Ógyallán – Rozšírenie MŠ v Hurbanove II. etapa, v rámci výzvy pre územia s 
maďarskou menšinou na Slovensku – Rozvoj materských škôl, ktorú vyhlásila maďarská 
vláda. Mestské zastupiteľstvo na 30. zasadnutí súhlasilo s realizáciou dokončenia 
nadstavby v prípade, že mesto získa finančné prostriedky z vyššie uvedeného projektu, 
taktiež súhlasilo s verejným obstarávaním a prijatím finančných prostriedkov v rámci 
daného projektu. Verejné obstarávanie bolo ukončené a víťazný uchádzač si dňa 
13.06.2022 prevzal stavenisko a začal prípravné práce na vykonanie prvej fázy stavebných 
prác. Predbežný termín dokončenia všetkých stavebných prác je koncom septembra 2022. 
Zo strany maďarskej vlády bol termín ukončenia realizácie projektu stanovený na 
december 2022.  
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8. Informácia k projektu – Cesta Nová Trstená  
Začiatkom mesiaca jún sa odovzdala ako stavenisko cesta víťaznému uchádzačovi vo 
verejnom obstarávaní, aby sa mohla začať oprava povrchu cesty v Trstenej, prebehli 
asfaltovacie práce, je vyhotovený plán skutočného vyhotovenia geodetom, prebiehajú 
práce na zavážke krajníc a jeho hutnenia. Práce by mali byť do konca júna ukončené.  
9. Výmena otvorových konštrukcií Dom smútku Nová Trstená a Klub dôchodcov 
Zelený Háj 
Po ukončení verejného obstarávania prišlo k zameraniu okenných výplní víťazným 
uchádzačom, okná a dvere sú momentálne vo výrobe, predbežný termín montáže je cca v 
polovičke júla 2022. V rámci Trstenej sa v priľahlej budove (klube) k výročiu vymaľovali 
tri miestnosti a obnovil povrch dverí.  
10. Osvetlenie náučného chodníka  
Cieľom projektu je solárne osvetlenie existujúceho náučného chodníka vedúceho k 
mykologickým zaujímavostiam z okolia Hurbanova. Osvetlenie podporí športové a náučné 
aktivity pre verejnosť. Zmluva s nadáciou bola podpísaná a finančné prostriedky boli 
prevedené na účet mesta. Mesto si vyžiadalo potrebné vyjadrenia k realizácii prác od 
dotknutých orgánov. V prípade súhlasu všetkých dotknutých orgánov sa pristúpi k 
verejnému obstarávaniu potencionálneho realizátora. Predpokladaný termín ukončenia 
prác je október 2022. 
 
Uznesenie  č. 636/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
informatívnu správu k prebiehajúcim projektom v meste Hurbanovo. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                    za                                 8                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 11  
Odstúpenie od zmlúv o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov 
Materiál predkladala Mgr. Zahoranová, vedúca oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ. 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 

Vzhľadom na výzvu riadiaceho orgánu, ktorý má aktuálne na kontrole verejné 
obstarávanie bol víťazný uchádzač vyzvaný na odhad predpokladaných  navýšených 
nákladov na realizáciu stavebných prác na projekty - Vytvorenie centra integrovanej 
zdravotnej starostlivosti, Hurbanovo a Vodozádržných opatrení v meste Hurbanovo. 
Na základe štatistických ukazovateľov s odvolávkou na nárast cien a nestability na 
stavebnom trhu stanovil aktuálnu mieru predpokladaného navýšenia nasledovne na 
jednotlivé zákazky: 
Časť č. 1 
Cena diela bez DPH – 198 511,79 €. 
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Cena diela bez DPH po prepočítaní predpokladaného navýšenia nákladov: 262 035,56 €. 
Vysúťažená cena z verejného obstarávania predložená k 31.01.2022–238 214,15 € s DPH. 
Časť č. 2 
Cena diela bez DPH – 1 612 989,38 €. 
Cena diela bez DPH po prepočítaní predpokladaného navýšenia nákladov: 2 129 145,98 €. 
Vysúťažená cena z verejného obstarávania predložená k 31.01.2022 - 1 935 587,26 € 
s DPH. 
S ohľadom na uvedené údaje verejne dostupné na stránke Štatistického úradu predpokladá 
navýšenie nákladov počas realizácie diela o 32% na stavebné materiály, v tomto navýšení 
ešte nie sú uvedené navýšenia samotných prác.  
Keďže sa jedná iba o hrubý odhad,  bol víťazný uchádzač následne vyzvaný na doplnenie 
položkovitého rozpočtu s aktuálnymi cenami, ktorý nám však vzhľadom na vývoj cien na 
trhu nechcel poskytnúť a jeho predpoklad poskytnutia rozpočtu naviazal na prevzatie 
staveniska. Mesto má vyčlenené a odsúhlasené finančné prostriedky, kde maximálna 
rezerva predstavuje 8% na celý rozsah realizácie diela (stavebné práce,  vybavenie 
ambulancií, nepredvídateľné výdavky).  
Stanovený termín predloženia aktuálneho rozpočtu víťazným uchádzačom na základe 
uvedených skutočností za predpokladu navýšenia cien stavebných materiálov a práce  je 
pre mesto neakceptovateľný, nakoľko mestské zastupiteľstvo schválilo prijatie úveru na 
financovanie uvedených projektov do  maximálnej výšky 1 800 000 eur. Prijatím tohto 
úveru sa výrazne zvýši dlh mesta, preto mesto neuvažuje o ďalšom navyšovaní úverovej 
zaťaženosti, ktorá sa momentálne približuje zákonom  stanovenej maximálnej výške.  
Mesto nedisponuje ďalšími voľnými prostriedkami na vykrytie prípadných navýšených 
výdavkov avizovaných víťazným uchádzačom. Po odovzdaní staveniska  zhotoviteľovi, 
má zhotoviteľ právo nárokovať si vykrytie  objednaných stavebných materiálov prípadne 
iné sankčné pokuty,  ak by mesto odstúpilo až v tomto čase od realizácie diel, kvôli 
nedostatku finančného krytia. Z tohto dôvodu navrhujeme, aby sa za daných okolností 
a informácií dostupných  v súčasnej dobe čo v najskoršom termíne odstúpilo od realizácie 
diel ukončením projektov.     
 
Mgr. Pupák sa pýtal na výšku straty mesta pri odstúpení od zmluvy o poskytnutie 
finančných prostriedkov. Informoval sa o zainvestovaných nákladoch a o výške prijatého 
úveru pri navýšení výdavkov na realizáciu stavby. 
Ing. Kardhordó konštatovala, že výdavky mesta sa doteraz činia 123 000 € bez 
mzdových prostriedkov zamestnancov. Výška úveru by činila 700 000 €, z čoho vyplýva, 
že mesto by prekročilo výšku úverovej zaťaženosti. 
Bc. Tomaščin sa informoval o schválenom návratnom finančnom prostriedku. 
Ing. Kardhordó uviedla, že mesto ešte nepodpísalo zmluvu o úvere, ale pokiaľ sa 
rozhodne o odsúhlasení rôznych investičných aktivít v meste, financie sa môžu používať 
do konca roku 2023. 
Mgr. Závodský, primátor mesta zdôraznil, že úver je veľmi výhodný z dôvodu výbornej 
úrokovej sadzbe. 
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PaedDr., Mgr. Hajníková poznamenala, či je v poriadku pri skončení volebného obdobia 
zaťažiť úverom nového primátora a poslanecký zbor.  
Mgr. Závodský, primátor mesta uviedol, že nové mestské zastupiteľstvo nebude zaťažené 
pokiaľ sa finančné prostriedky nevyčerpajú. 
Bc. Tomaščin žiadal, aby pred podpisom zmluvy o úvere bola zvolaná pracovná porada 
s poslancami, s čím pán primátor súhlasil. 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí 
s navýšením nákladov na realizáciu diel.  
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                    za                                 0                                                                             
                                                                                               proti              8                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
Návrh na uznesenie poslancami MsZ nebol schválený. 
 
Uznesenie  č. 637/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
ž i a d a 
primátora mesta o stiahnutie verejného obstarávania z kontrol  na riadiacich orgánoch 
a ukončenie  projektov: 
„Vytvorenie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti, Hurbanovo“ a „Vodozádržné 
opatrenia  v meste Hurbanovo“  odstúpením od zmlúv o poskytnutí nenávratných 
finančných príspevkov. 
 
Z prítomných 8 poslancov hlasovalo:                                    za                                 8                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
O 19:00 hod. sa Bc. Tomaščin ospravedlnil a opustil rokovanie MZ. Primátor mesta 
konštatoval, že na rokovaní MZ je prítomných 7 poslancov. 
 
K bodu 12  
Účtovná závierka spol. MsVaK – Vodárne a kanalizácie Mesta Hurbanovo, s.r.o. 
Materiál predkladal Ing. Bahorec, konateľ spol. MsVaK, s.r.o. Hurbanovo. Písomná 
správa tvorí prílohu zápisnice. 

MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s. r. o. je spoločnosť so 100 % 
účasťou mesta. Opis jej hospodárskej činnosti je prevádzkovanie verejného vodovodu II. 
kategórie, prevádzkovanie verejnej kanalizácie II. kategórie, vodoinštalatérstvo, 
uskutočňovanie stavieb a ich zmien, veľkoobchod a maloobchod s tovarom v rozsahu 
voľnej živnosti a sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti.  
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V zmysle článku VIII., bodu B, ods 5. písm. d) a e) Zásad hospodárenia a nakladania s 
majetkom mesta Hurbanovo konateľ spol. predkladal na schválenie účtovnú závierku a 
prerozdelenie zisku spoločnosti MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o., 
za rok 2021. Účtovnú závierku spoločnosti a prerozdelenie zisku MsVaK – Vodárne a 
kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o., prerokovala dozorná rada spoločnosti na svojom 
zasadnutí dňa 16.6. 2022, ktorej bola predložená účtovná závierka spoločnosti, poznámky 
k účtovnej závierke, súvaha, výkaz ziskov a strát a správa nezávislého audítora za rok 
2021. V roku 2021 výnosy a náklady podľa jednotlivých činností predstavovali:  
                                                                                      výnosy                náklady  
Verejný vodovod a vodoinštalatérstvo                    247 760,03 €        233 417,84 €  
Verejná kanalizácia a ČOV                                     266 789,95 €        263 849,81 €  
Verejné osvetlenie                                                     43 219,35 €          43 147,98 €  
Ostatné činnosti                                                         13 855,27 €          20 783,57 €  
Spolu                                                                        571 624,87 €        561 199,28 €  
 
Z uvedených údajov vyplýva, že celkový výsledok hospodárenia spoločnosti za rok 2021 
predstavoval zisk vo výške 10 426,0 € pred zdanením. Výsledok hospodárenia po zdanení 
predstavuje 10 426,0 €.  
Dozorná rada spoločnosti MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o. 
odporúča účtovnú závierku spoločnosti za rok 2021 schváliť s výsledkom hospodárenia vo 
výške 10 426,0 € a prerozdelenie zisku podľa predloženého návrhu. 
 
Mgr. Pupák reagoval na 38. zasadnutie MZ ohľadom vypovedania zmluvy o nájme 
vodných zdrojov a vodohospodárskych zariadení s MsVaK Hurbanovo a obcou Bajč. Po 
zasadnutí sa pán poslanec informoval v obci Bajč o spoločnom vlastníctve vodovodov. 
Pýtal sa Ing. Bahoreca, či hrozí v meste Hurbanovo nedodanie pitnej vody pre 
spotrebiteľov. 
Ing. Bahorec uviedol, že pitná voda je štátna, nepatrí ani mestu Hurbanovo, ani obci Bajč. 
Na prevádzkovanie vodovodu ako aj na odber podzemnej vody je vydané povolenie, platí 
sa Slovenskému vodohospodárskemu podniku, to znamená, že na jednom vodnom systéme 
môže byť len jeden prevádzkovateľ. Bez súhlasu mesta Hurbanovo, druhý vlastník by 
povolenie nemal dostať. Nie je pravdou, že mestu Hurbanovo zaniká dodávka pitnej vody. 
Dňa 29. 6. 2022 sa uskutoční jednanie na mestskom úrade s právnymi zástupcami 
o ďalšom postupe.  
 
Uznesenie  č. 638/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
1. účtovnú závierku spoločnosti  MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o., 
za rok 2021 s výsledkom hospodárenia vo výške 10 426,00  €,   
schvaľuje  
2. rozdelenie zisku spoločnosti  MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o.,  
za rok 2021 v súlade s návrhom dozornej rady spoločnosti nasledovne:  
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- prídel do rezervného fondu vo výške 5% z čistého zisku - 521,30 €  
- prídel do sociálneho fondu vo výške 5%  z čistého zisku - 523,30 €  
- odmenu konateľovi spoločnosti vo výške 11%  z čistého zisku - 1 146,90 €  
- prevod na nerozdelený zisk z minulých rokov 79% z čistého zisku - 8 236,50 €. 
 
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo:   
PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová, Schvarcz, Ševčík,                                za                                 6 
Mgr.Tužinčin, Žigová                                                                                                                 
                                                                                                                                    proti                       0 
Mgr.Pupák                                                                                                                  zdržal sa hlasovania   1 
 
 
K bodu 13  
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2022 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 Ing. Cserge predkladal 
Mestskému zastupiteľstvu v Hurbanove podľa ustanovení § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  
A. Tematické kontroly:  
A.1. Kontrola zverejňovania zmlúv v centrálnom registri zmlúv v zmysle zákona č. 
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Kontrolované obdobie od 04.2022.  
B. Ostatné kontroly:  
B.1. Kontroly vykonané na základe uznesení MZ v Hurbanove.  
B.2. Kontroly vykonané na základe žiadosti primátora mesta, ak vec neznesie odklad.  
B.3. Kontroly vykonané na mieste z vlastného podnetu hlavného kontrolóra na základe 
poznatkov zistených pri výkone kontrolnej činnosti.  
C. Ostatné úlohy:  
C.1. Vypracovanie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta na 
rok 2023 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2023, 2024, 2025. C.2. Vypracovanie 
plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023  
C.3. Účasť na rokovaniach MZ v Hurbanove.  
C.4. Zvyšovanie odbornosti v oblasti kontroly účasťou na odborných seminárov, školení, 
zasadnutí organizovaných Združením hlavných kontrolórov SR.  
Postup kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta sa riadi § 20 až 27 zákona NR SR č. 
357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite. 
 
Mgr. Pupák požiadal pána kontrolóra ku kontrole rekonštrukcie miestnych komunikácií 
v centre mesta Hurbanovo pridať aj kontrolu verejného obstarávania a hospodárnosti 
miestnej komunikácie v Novej Trstenej.  
Ing. Cserge žiadal o rozšírenie  predkladaného návrhu na uznesenie o žiadanú kontrolu na 
septembrovom zasadnutí MZ.  
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Uznesenie  č. 639/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo na II. polrok 2022.  
 
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo:                                    za                                 7                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 14 
Určenie volebných obvodov, počtu poslancov mestského zastupiteľstva a úväzku  
primátora mesta na volebné obdobie 2022-2026 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 

Podľa § 166 ods. 1 zákona SNR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného 
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
„zákona“) pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev sa v každej obci utvoria 
viacmandátové volebné obvody, v ktorých sa volia poslanci obecného zastupiteľstva 
pomerne k počtu obyvateľov obce, najviac však 12 poslancov obecného zastupiteľstva v 
jednom volebnom obvode; v mestách, ktoré sa členia na mestské časti, možno utvoriť aj 
jednomandátové volebné obvody, ak na počet obyvateľov mestskej časti pripadá iba jeden 
poslanec obecného zastupiteľstva. Podľa § 166 ods. 2) zákona v obci, v ktorej sa má zvoliť 
12 alebo menej poslancov obecného zastupiteľstva, sa môže utvoriť jeden volebný obvod. 
Podľa § 166 ods. 3 zákona volebné obvody a počet poslancov obecného zastupiteľstva v 
nich určí a zverejní obecné zastupiteľstvo v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení 
volieb (20.07.2022). Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné 
zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce podľa § 11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov takto: od 5 001 do 10 000 obyvateľov 
obce 11 až 13 poslancov. Počet obyvateľov v meste Hurbanovo na trvalom pobyte ku dňu 
10.06.2022 je 7.297. Pri určení počtu poslancov musí obecné zastupiteľstvo prihliadať na 
to, aby počet poslancov vyhovoval potrebám rozhodovania o dôležitých otázkach 
patriacich do kompetencie obecného zastupiteľstva. Podľa § 166 ods. 4 zákona pre voľby 
starostu obce tvorí každá obec jeden jednomandátový volebný obvod. Pre predošlé 
volebné obdobie 2018 - 2022 v meste Hurbanovo bol schválený pre voľbu poslancov 1 
volebný obvod s počtom poslancov 11. Pre nasledujúce volebné obdobie 2022 – 2026 
navrhujeme ponechať túto schému: 1 volebný obvod s počtom poslancov 11. 

V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, 
je mu vyhradené určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah 
výkonu funkcie starostu (31.07.2022). Vzhľadom na zložitosť úloh, ktoré štatutárny orgán 
vykonáva a rozsah povinností vyplývajúcich z rôznych zákonov a zaužívanú prax v meste 



 
Zápisnica z 39. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 

konaného dňa 28. 06. 2022 
- 20 - 

 
Hurbanovo, výkon funkcie primátora je navrhovaný ako v predchádzajúcich volebných 
obdobiach v rozsahu plného pracovného úväzku. 
 
Uznesenie  č. 640/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
u r č u j e  
1. v súlade s § 11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov počet poslancov Mestského zastupiteľstva v Hurbanove na celé 
nasledujúce volebné obdobie: 2022-2026 v počte 11,  
2. počet volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí v meste Hurbanovo v 
roku 2022 v počte 1. 
 
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo:                                    za                                 7                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
Uznesenie  č. 641/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
u r č u j e  
v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov rozsah výkonu funkcie primátora Mesta Hurbanovo – plný úväzok 
na celé funkčné obdobie rokov 2022 - 2026. 
 
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo:                                    za                                 7                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
K bodu 15 – R ô z n e 
15.1 Návrh na schválenie rozšírenia nájmu na priestory v CVČ pre OZ Darts club 
Hurbanovo – II. kolo   
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ.  Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 626/2022-MZ zo dňa 
26.05.2022 bolo schválené zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo rozšíriť Zmluvu o nájme 
nebytových priestorov č. NEH_001/2022 zo dňa 31.12.2021, a to vyhotovením Dodatku k 
predmetnej nájomnej zmluve. Výmera prenajatých priestorov sa zvýši na 100 m2 a výška 
nájmu sa zvýši na sumu 40,- € mesačne. Nebytové priestory sa nachádzajú v suteréne 
budovy CVČ, na adrese Novozámocká 5, Hurbanovo, ktorá sa nachádza na parcele 
registra „C“ č. 1243 – zastavaná plocha a nádvorie, v k. ú. Bohatá a nájomcom je OZ 
Darts club Hurbanovo, so sídlom Pivovarská 12, 94 03 Hurbanovo, IČO: 53 440 633. 
Zámer mesta bol zverejnený zákonným spôsobom na úradnej tabuli a webovej stránke 
mesta. 
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Uznesenie  č. 642/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s rozšírením Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. NEH_001/2022 zo dňa 31.12.2021, 
ktoré sa nachádzajú v suteréne budovy CVČ, na adrese Novozámocká 5, Hurbanovo, ktorá 
sa nachádza na parcele registra „C“ č. 1243 – zastavaná plocha a nádvorie, v k. ú. Bohatá, 
pre OZ Darts club Hurbanovo, so sídlom Pivovarská 12, 947 03 Hurbanovo, IČO: 53 440 
633 a to vyhotovením Dodatku k predmetnej nájomnej zmluve. Výmera prenajatých 
priestorov sa zvýši na 100 m2 a výška nájmu sa zvýši na sumu 40 € mesačne. Ostatné 
podmienky v nájomnej zmluve ostávajú nezmenené. 
 
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo:                                    za                                 7                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
15.2  Schválenie prenájmu priestorov v CVČ pre Cirkevný zbor BJB Hurbanovo – 
II. kolo 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ.  Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 627/2022-MZ zo dňa 
26.05.2022 bolo schválené zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo 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 Bratská Jednota Baptistov Hurbanovo, Novozámocká 
58, 947 03 Hurbanovo – Bohatá, podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona o majetku obcí. 
Nájom priestorov bude v termíne od 08.08.2022 do 12.08.2022 (5 dní) a cena nájmu sa 
určuje vo výške 1,00 € na celú dobu nájmu. 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. 643/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s prenájmom 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 Bratská Jednota Baptistov 
Hurbanovo, Novozámocká 58, 947 03 Hurbanovo – Bohatá, za cenu prenájmu vo výške 
1,00 € v termíne od 08.08.2022 do 12.08.2022 (5 dní), 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. 
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Z prítomných 7 poslancov hlasovalo:                                    za                                 7                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
15.3  Návrh na schválenie nájomnej zmluvy pre ADOS Život, s.r.o. – II. kolo 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ.  Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 628/2022-MZ zo dňa 
26.05.2022 bolo schválené zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo prenajať nebytový 
priestor o výmere 8 m2 v budove Kultúrneho domu v Bohatej, na parcele registra „C“ č. 
398 – zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na LV č. 907 pre spoločnosť ADOS Život 
s.r.o., so sídlom Vodná 9, 947 01 Hurbanovo, IČO: 46 230 700, podľa § 9a, ods. 9, písm. 
c) zákona o majetku obcí, za cenu prenájmu vo výške 1,00 €/mesiac na obdobie 1 rok. 
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. 644/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s prenájmom nebytového priestoru o výmere 8 m2 v budove Kultúrneho domu v Bohatej, 
na parcele registra „C“ č. 398 – zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na LV č. 907 pre 
spoločnosť ADOS Život s.r.o., so sídlom Vodná 9, 947 01 Hurbanovo, IČO: 46 230 700, 
za cenu prenájmu vo výške 1,00 € mesačne na obdobie 1 rok, 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 7 poslancov hlasovalo:                                    za                                 7                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
 
15.4 Informácia o petícii k zákazu chovu hospodárskych zvierat v meste Hurbanovo 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ.  Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 

Mesto Hurbanovo dňa 05.05.2022 prijalo „Petíciu za okamžitý zákaz chovu živých 
zvierat na adrese Podzáhradná 102, Hurbanovo“, ktorú predložila JUDr. Mgr. Andrea 
Pállová, advokát zapísaný v SAK pod č. 6546, so sídlom Podzámska 2959/18A, Nitra, 
splnomocnená na zastupovanie podávateľa petície v zmysle § 5 zákona č. 85/1990 Zb. o 
petičnom práve v znení neskorších predpisov. Petícia bola zaevidovaná pod č.p. 
8852/2022. Petícia spĺňa podmienky predpísané v § 1 ods. 4 zákona č. 85/1990 Zb. o 
petičnom práve (ďalej „zákona“), dotýka sa čiastočne pôsobnosti obce, nakoľko o chove 
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hospodárskych zvierat a iných zvierat môže rozhodovať obec v zmysle § 53 ods. 2) zákona 
č. 38/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti „Obec môže ustanoviť všeobecne záväzným 
nariadením podrobnosti o územných podmienkach pre chov a držanie zvierat v obci.“ 
Mesto Hurbanovo VZN v tejto oblasti nemá vytvorené a schválené. Petícia spĺňa 
náležitosti § 5 ods. 1 zákona: bola podaná v písomnej podobe, je označená slovom 
„Petícia“, obsahuje predmet verejného a spoločného záujmu, petičné hárky obsahujú 
meno, adresu, kontakt na podávateľa petície, podpis bol doplnený dňa 20.04.2022 na 
základe výzvy č.p. 2020-8390/2022 zo dňa 19.04.2022, ktorú predseda petičného výboru 
prevzal 20.04.2022. V prípade tejto petície sa nejedná o pakovanú petíciu. Odovzdaný bol 
1 ks petičný hárok, s celkom 35 platnými podpismi. Petícia je adresovaná primátorovi 
mesta a poslancom mestského zastupiteľstva.  
Cieľom petície je okamžitý zákaz chovu hospodárskych a iných zvierat na adrese 
Podzáhradná 102 v meste Hurbanovo, a to konkrétne na parcelách č. 358/2 a 357 pre kat. 
územie Hurbanovo. Obsah petície: Predmet tejto petície je záujem obyvateľov Mesta 
Hurbanovo na riadnom dodržiavaní Ústavou garantovaného práva na priaznivé životné 
prostredie a obmedzenie nepretržitého prekračovania primeranej miery obťažovania 
vlastníkov nehnuteľností susediacich s nehnuteľnosťami zapísanými na LV č. 899 pre kat. 
úz. Hurbanovo (ďalej len ako „nehnuteľnosti“). Vlastník predmetných nehnuteľností ich 
prenechal do užívania tretím osobám, pričom tieto osoby na pozemkoch chovajú 
hospodárske zvieratá za účelom ich ďalšieho predaja - najmä kone, pričom na takýto chov 
nemajú ani príslušné povolenia vydané Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR a 
zároveň zanedbávajú starostlivosť o zvieratá a o prostredie v ktorom tieto žijú. V dôsledku 
neodbornej a nedôslednej manipulácie so živými zvieratami sa nepretržite šíri v okolí 
nehnuteľností neznesiteľný smrad, čím uvedené osoby nad mieru primeranú pomerom 
obťažujú susedov, ktorí v dôsledku silného pachu nemôžu ani vetrať okná na ich 
rodinných domoch. Po okolí voľne pobehujú potkany. Obyvatelia štvrte majú dôvodnú 
obavu z prenosu rôznych chorôb prenášaných uvedenými hlodavcami.  
Vlastník nehnuteľností vzniknutú škodlivú a pretrvávajúcu situáciu odmieta riešiť a nemá 
záujem ani o zrušenie užívacieho práva k nehnuteľnostiam, ani o ich predaj. Na tomto 
mieste je potrebné uviesť, že vlastník nehnuteľnosti vlastní aj iné nehnuteľnosti, ktoré 
rovnako prenecháva za náhradu do užívania najmä neprispôsobivým obyvateľom, pre 
ktorých práva u oprávnené záujmy tretích osôb nič neznamenajú. Dôvodom spísania tejto 
petície je dôvodná obava o zdravie obyvateľov a najmä detí žijúcich v Hurbanove na ulici 
Podzáhradná, nakoľko zvieratá - najmä psy pravidelne vybiehajú z areálu nehnuteľností a 
voľne sa pohybujú po ulici. Konanie osôb užívajúcich nehnuteľnosti, ktoré vedome 
porušujú právne predpisy, poškodzujú životné prostredie, chovajú zvieratá v 
neadekvátnych životných podmienkach a absolútne ignorujú práva susedov spojené s ich 
vlastníckym právom, je už neakceptovateľné.  
S ohľadom na okolnosti tohto prípadu výkon vlastníckeho práva jednotlivca spočívajúceho 
o.i. v práve prenechať vec do užívania tretej osobe, nemôže poškodzovať ľudské zdravie, 
prírodu a životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom a byť tak ujmu väčšej časti 
populácie, ktorej sú garantované rovnakú ústavné práva ako vlastníkovi nehnuteľností. 
Vzhľadom na skutočnosti uvedené v petícii po jej preskúmaní Mesto Hurbanovo usúdilo, 
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že oprávneným na riešenie petície je Regionálna veterinárna správa v Komárne, ktorej 
bola dňa 09.05.2022 petícia v zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v 
znení neskorších predpisov postúpená na vybavenie. Dňa 13.05.2022 bola petícia z RVS v 
Komárne vrátená na vybavenie sčasti s uvedením nasledujúceho dôvodu: „predmetom 
petície je záujem obyvateľov mesta Hurbanovo ma riadnom dodržiavaní Ústavou 
garantovaného práva na priaznivé životné prostredie a obmedzenie nepretržitého 
prekračovania primeranej miery obťažovania vlastníkov nehnuteľností susediacich s 
nehnuteľnosťami zapísanými na LV č. 899 pre k. ú. Hurbanovo ...“.  
RVPS Komárno odporučila signatárom petície, aby sa domáhali ochrany svojich práv 
súdnou cestou v zmysle § 4 a 5 Občianskeho zákonníka. RVPS zároveň informuje, že 
prešetrí opodstatnenosť obáv pôvodcov petície o zdravie obyvateľov, najmä detí, z dôvodu 
vybiehajúcich psov z areálu nehnuteľnosti, ako aj životné podmienky tam chovaných 
hospodárskych zvierat. Obci zákon – Ústava nedovoľuje obmedziť základné práva a 
slobody, čo uviedol v mnohých rozhodnutiach Ústavný súd SR. Zviera je v zmysle zákona 
hnuteľnou vecou, ktorú vlastní človek, to však neznamená, že s ňou vlastník môže 
nakladať tak, ako chce. Článok 20 Ústavy SR pojednáva o vlastníckom práve a 
ustanovuje, že každý má právo vlastniť majetok, avšak tiež platí, že vlastníctvo zaväzuje a 
nemožno ho zneužiť na ujmu práv iných, alebo v rozpore so všeobecnými záujmami 
chránenými zákonom. Výkon vlastníckeho práva nesmie poškodzovať ľudské zdravie, 
prírodu, kultúrne pamiatky a životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom. 
Vlastnícke právo nad zvieraťom totiž v tomto prípade musí ustúpiť záujmu na verejnom 
zdraví a na zdravých životných podmienkach zvierat. Zo šetrenia v uplynulom období 
(spis 939/2021) vyplýva, že nehnuteľnosť na adrese Podzáhradná č. 1273/102 vedená na 
LV č. 899, ktorá sa nachádza na parcele registra „C“ číslo 358/1 v k.ú. Hurbanovo, ako aj 
parcely 358/2 a 357, sú majetkom MUDr. Radovana Vaškovského, nar. 12.05.1966, bytom 
Červeňova 502/38, Nitra – Čermáň. MUDr. Vaškovský prenajíma nehnuteľnosti 
Lakatošovej Márii, ktorá má na uvedenú adresu Podzáhradná 102 evidovanú chovnú 
stanicu farmu na kone číslo 243794 (SKAX398), celkom v počte 5 ks koní. Farma bola 
schválená ŠVPS SR. MUDr. Vaškovský nájomnú zmluvu o prenájme nepredložil a 
uviedol, že ju predložiť nevie, lebo zmluva je u jeho právneho zástupcu a nevie sa k nej 
dostať.  
Na mieste bolo v rokoch 2020 a 2021 vykonaných niekoľko návštev zo strany 
pracovníkov MsÚ Hurbanovo. V jednom prípade bolo zistené, že bolo prítomných 13 
koní. V ďalšom prípade pracovníci RVPS Komárno zistili prítomnosť 6 koní. V tom čase 
boli v chovnej stanici evidované dva kone. Ako je uvedené z petícii, obyvatelia 
nehnuteľnosti na ul. Podzáhradná 102 s koňmi evidentne obchodujú. Túto skutočnosť 
potvrdili aj susedia, ktorí zaznamenali pred nehnuteľnosťou pohyb vozidiel na prevoz koní 
so zahraničnými ŠPZ. MsÚ Hurbanovo túto skutočnosť RVPS Komárno dal v roku 2021 
na vedomie, nebol však informovaný o prijatí žiadnych opatreniach zo strany RVPS 
Komárno, a tento stav pretrváva dodnes. Svedčí o tom aj skutočnosť, keď RVPS Komárno 
zistila prítomnosť 6 koní, z ktorých iba jeden bol označený a identifikovateľný, a podľa 
zápisnice neprijali žiadne opatrenia. Napriek tomu, že sú kone držané v malej stajni z 
dreva, ktorá má hlinenú podlahu, teda moč koní vsakuje priamo do zeme, a hnoj od koní 
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sa uskladňuje priamo na zemi dvora, kontrola zo strany RVPS Komárno nezistila 
opodstatnený podnet zo strany mesta Hurbanovo (č.p. 10466/2020 z 21.09.2020). Počas 
návštev pracovníkov MsÚ Hurbanovo sa ani v jednom prípade na mieste nenachádzal 
majiteľ koní! Obchodovanie s koňmi je regulované Smernicou 90/427/EHS - zootechnické 
a genealogické podmienky platiace pre obchod s equidae v rámci EÚ. V zmysle zákona č. 
40/1964 Zb. Občiansky zákonník, § 127 ods. 1) „Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, 
čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval 
výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami 
pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné 
opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom 
obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, 
pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované 
zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe 
odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na 
jeho pozemok.“ Domáhať sa svojich práv však musí občan v zmysle § 5 OZ: „Ak došlo k 
zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany na obci. Obec môže 
predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Tým nie je 
dotknuté právo domáhať sa ochrany na súde.“ Nakoľko stav na ulici Podzáhradná 102 
pretrváva od r. 2016, keď tu začali držať kone, tento paragraf nie je možné aplikovať, lebo 
nie je možné určiť aký bol v tom čase stav pokojný. Nakoľko Mesto Hurbanovo nemá 
schválené VZN, ktoré by regulovalo držanie hospodárskych zvierat na svojom území, nie 
je v kompetencii Mesta Hurbanovo túto petíciu vyriešiť. Z tohto dôvodu bola v zmysle § 
5a zákona postúpená Úradu vlády. „Ak vznikne spor o príslušnosť na vybavenie petície, 
orgán verejnej moci, ktorý petíciu prijal, ju do desiatich pracovných dní odo dňa, keď sa o 
spore dozvedel, postúpi na rozhodnutie Úradu vlády Slovenskej republiky.2f) Ten do 
desiatich pracovných dní od jej doručenia určí, ktorý orgán verejnej moci má petíciu alebo 
jej časť vybaviť alebo rozhodne, že petíciu vybaví sám.“ Petícia bola 18.05.2022 listom č. 
2117-91487/2022 postúpená na rozhodnutie Úradu vlády SR. Dňa 03.06.2022 sa vrátila z 
Úradu vlády pod č.p. 6129-1/2022/IP-127/OPSOP písomnosť, kde je konštatované, že 
časť petície vybaví RVPS Komárno, a časť petície je v kompetencii mesta Hurbanovo. 
Jedná sa o časť, kde v petícii sa domáhajú ochrany práva na životné prostredie 
garantované Ústavou SR a taktiež zákonom č. 369/1990 Zb.. Ďalej sa v písomnosti 
uvádza, že zákon č. 39/2007 Z.z. v ustanovení § 53 ods. 2 obci umožňuje ustanoviť VZN 
podrobnosti o územných podmienkach pre chov a držanie zvierat v obci. Z toho vyplýva, 
že obec disponuje oprávnením, ako môže podmienky chovu a držania zvierat na svojom 
území upraviť, vymedziť práva a povinnosti chovateľov, vlastníkov a držiteľov 
hospodárskych a iných zvierat v obci a to v záujme ochrany zdravia obyvateľov, ako aj 
ochrany životného prostredia. Skutočnosť, že Mesto Hurbanovo v súčasnosti nemá VZN, 
ktoré by upravovalo podrobnosti o územných podmienkach pre chov a držanie zvierat v 
meste, nie je dôvodom na to, aby sa petíciou občanov mesta nezaoberalo.  
Stanovisko Mesta Hurbanovo: Mesto Hurbanovo sa petíciou občanov riadne a zákonne 
zaoberalo. Nakoľko z preštudovaných dotknutých zákonov a mnohých rozhodnutí vyšších 
orgánov (súdov) vyplynulo, že vybavenie predmetu petície, tj. „okamžitý zákaz chovu 
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živých zvierat na adrese Podzáhradná č. 102 v Hurbanove“ nie je v kompetencii Mesta 
Hurbanovo, ale prináleží orgánu štátnej správy, konkrétne veterinárnej správy, bola táto 
postúpená orgánu RVPS Komárno na vybavenie.  
Napriek pokynu Úradu vlády SR máme za to, že Mestu Hurbanovo zákon nepriznáva 
kompetenciu konať v súvislosti s touto petíciou, teda Mesto Hurbanovo nemôže zakázať 
chov hospodárskych zvierat. Podľa platného územného plánu sa pozemky nachádzajú v 
regulačnom bloku B14. Prípustná funkcia  
- Prevládajúca funkcia:  
• bývanie v rodinných domoch s vyhradeným a súkromným rekreačno-zotavovacím 
zázemím (úžitkové a okrasné záhrady, detské ihriská, športoviská a športové ihriská, 
rekreačné plochy a pod.),  
• obchodno-obslužná vybavenosť zabezpečujúca denné potreby obyvateľov 
(maloobchodné zariadenia, zariadenia služieb a pod.), nerušiaca bývanie  
• základná vybavenosť zdravotníctva (lekárne, lekárske ambulancie, základné lekárske 
pracoviská, lekárske poradne a pod.), nerušiaca bývanie,  
• administratívno-kancelárska vybavenosť (kancelárie, ateliéry a pod.), nerušiaca bývanie. 
Počas kontrol a súčinnosti pracovníci mestského úradu evidovali prítomnosť jedného psa 
bielej farby väčšieho vzrastu, ktorý bol pripútaný na lane.  
Prítomnosť hlodavcov zistená nebola. Protest prokurátora Okresná prokuratúra Stará 
Ľubovňa z 24.10.2017 č. Pd 59/17/7710-5: Právna veta Právna regulácia spoločenských 
vzťahov súvisiacich s chovom a držaním domácich a úžitkových zvierat podľa § 4 ods. 1 
zákona č. 39/2007 Z. z. prislúcha do výlučnej kompetencie orgánov štátnej správy. 
Výpočet orgánov je taxatívny. Nakoľko v tomto taxatívnom výpočte nie je obec zaradená, 
nie je orgánom štátnej správy s právnym postavením veterinárneho orgánu, a teda nemôže 
svojimi aktmi zasahovať do výkonu štátnej správy na úseku chovu zvierat. Regulácia 
chovu zvierat je zaradená do oblasti štátnej správy, a preto nemôže byť regulovaná v rámci 
výkonu samosprávnych funkcií obce.  
Zo zákona o veterinárnej starostlivosti vyplýva, že na vydanie vykonávacích predpisov vo 
veterinárnej oblasti je zmocnený ústredný štátny orgán, avšak nie obec. Zákon 39/2007: § 
4 Organizácia a pôsobnosť orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti (1) Orgánmi 
štátnej správy vo veterinárnej oblasti sú a) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), b) Štátna veterinárna a 
potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „štátna veterinárna a potravinová 
správa“), c) regionálne veterinárne a potravinové správy. Nakoľko vo výpočte orgánov 
taxatívne obec nie je zaradená, nie je orgánom štátnej správy s právnym postavením 
veterinárneho orgánu, a teda nemôže svojimi aktmi zasahovať do výkonu štátnej správy na 
úseku chovu zvierat. Regulácia chovu zvierat je zaradená do oblasti štátnej správy.  
Zo zákona o veterinárnej starostlivosti vyplýva, že na vydanie vykonávacích predpisov vo 
veterinárnej oblasti je zmocnený ústredný orgán štátnej správy, avšak nie obec. Zákon 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení: § 4 Samospráva obce, ods. 1) Obec samostatne 
rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky 
záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto 
úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba. 
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Zákon 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti: § 53 ods. 2): Obec môže ustanoviť 
všeobecne záväzným nariadením podrobnosti o územných podmienkach pre chov a 
držanie zvierat v obci. § 29 Nakladanie so živočíšnymi vedľajšími produktmi, ods. 2) 
Kontroly dodržiavania veterinárnych požiadaviek na odstraňovanie a spracúvanie 
živočíšnych vedľajších produktov a na ich uvádzanie na trh, ako aj inšpekcie živočíšnych 
vedľajších produktov na každom stupni nakladania s nimi, ich spracúvania a uvádzania na 
trh vykonávajú orgány veterinárnej správy. Zákon č. 194/1998 Z.z. o šľachtení a 
plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov: § 2 ods. 4) 
Hospodárskymi zvieratami sú zvieratá podčeľade Bovinae vrátane rodu zubor a rodu tur 
(ďalej len „hovädzí dobytok"), zvieratá druhov kôň a somár a ich kríženec (ďalej len 
„koňovité zvieratá“), ošípané, ovce, kozy, králiky, kožušinové zvieratá, hydina, vtáky, 
včely medonosné a druhy sladkovodných rýb okrem rýb okrasných, ktoré sú hospodársky 
významné. Hospodársky významné zvieratá sú tie, ktoré sú chované na účely ich 
ekonomického zhodnotenia.  
Z dôvodovej správy k zákonu: „Návrh zákona dáva obciam možnosť ustanoviť všeobecne 
záväzným nariadením podrobnosti o chove zvierat na území obce, avšak iba v oblasti 
územných podmienok (vzdialenosti chovného zariadenia alebo priestoru od susedných 
pozemkov resp. od hraničnej čiary ulice a pod.). Obce nemajú oprávnenie vstupovať do 
úpravy v oblasti zdravia zvierat a ochrany zvierat, ktoré patria do kompetencie štátu a 
výkonu orgánov veterinárnej správy, pričom orgán veterinárnej správy musí vždy každý 
chov pred začatím činnosti zaregistrovať a ten musí byť pod jeho kontrolou.“ Možnosti 
obce pri regulácii stavebno-technických podmienok chovu zvierat sú do značnej miery 
obmedzené v tom, že obec nemá kompetenciu povoľovať chov zvierat ako taký. Táto 
kompetencia je daná orgánom veterinárnej správy a to ešte pred začatím chovu tým, že 
skontrolujú či pripravené podmienky tzn. Stavby na chov zvierat sú v súlade s právnymi 
predpismi. Ústavný súd vo svojich rozhodnutiach uvádza: Obec je právnickou osobou, 
ktorej ústava nedovoľuje obmedziť základné práva a slobody. Ak orgán územnej 
samosprávy VZN stanoví podmienky obmedzujúce základné práva a slobody, koná tak 
nad rámec čl. 68 ústavy a dostáva sa do rozporu aj s § 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadení, 
podľa ktorého obec nesmie odporovať ústave ani zákonu. Ak orgán územnej samosprávy 
VZN ustanoví podmienky obmedzujúce základné práva a slobody, uplatní svoju 
normotvornú právomoc spôsobom, ktorý nie je v súlade s čl. 2 ods. 3 a čl. 13 ods. 2 a 3 
ústavy, alebo svojím VZN upraví otázky, ktoré dovoľuje regulovať jedine zákon.  
Nález Ústavného súdu SR, sp.zn. II. ÚS 33/01: Ústavný súd vo vzťahu k normotvornej 
právomoci obce v súvislosti s úpravou chovu a držania zvierat už vyslovil, že „určovanie 
počtu zvierat, ktoré chovateľ môže chovať, je zásahom do sféry jeho súkromného života“ 
(II. ÚS 57/97). Nález ÚS SR, sp. zn. II. ÚS 59/1997: Ak orgán územnej samosprávy VZN 
ustanoví predpoklady obmedzujúce základné práva a slobody, koná nielen nad rámec 
úpravy podľa čl. 68 Ústavy SR, ale zároveň uplatňuje svoju normotvornú právomoc 
spôsobom, ktorý nie je v súlade s čl. 2 ods. 3 a čl. 13 ods. 2 a 3 Ústavy SR. Dochádza k 
tomu, že obec (mesto) svojím VZN upraví otázky, ktoré Ústava dovoľuje regulovať jedine 
zákonom. Nález ÚS SR I. ÚS 53/2000: Chov hospodárskych a úžitkových zvierat  
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1. Vymedzenie samostatnej (samosprávnej) normotvornej pôsobnosti obcí v čl. 68 Ústavy 
Slovenskej republiky určuje rámec umožňujúci vydávanie všeobecne záväzných nariadení 
obciam (konkrétne obecným zastupiteľstvám) aj bez zákonného splnomocnenia, pokiaľ sú 
vydávané vo veciach územnej samosprávy a na zabezpečenie úloh vyplývajúcich pre 
samosprávu zo zákona.  
2. Rozsah normotvornej činnosti obecných zastupiteľstiev je vždy obmedzený základnými 
právami a slobodami garantovanými Ústavou Slovenskej republiky.  
3. Ak orgán územnej samosprávy všeobecne záväzným nariadením ustanoví podmienky 
obmedzujúce základné práva a slobody, koná tak nad rámec čl. 68 Ústavy Slovenskej 
republiky a dostáva sa do rozporu aj s § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ktorého nariadenie 
obce nesmie odporovať Ústave Slovenskej republiky ani zákonu.  
4. Všeobecne záväzným nariadením ani v samostatnej pôsobnosti obce nemožno 
upravovať "miestne záležitosti" v rozpore s existujúcou zákonnou úpravou.  
5. Obecné zastupiteľstvá v samostatnej pôsobnosti na vydávanie všeobecne záväzných 
nariadení zákonné splnomocnenie zásadne nepotrebujú, lebo ich vydávajú v medziach 
svojej pôsobnosti, ktorá je odvodená jednak priamo z Ústavy Slovenskej republiky a 
jednak zo zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, pričom čl. 2 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky v kontexte s čl. 13 
ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky v tej súvislosti, že „povinnosti možno ukladať 
zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach“, treba systematicky interpretovať tak, 
že v danom prípade sa pod pojmom „na základe zákona, v jeho medziach“ rozumie 
Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi vymedzená samosprávna pôsobnosť obcí.  
6. Všeobecne záväzné nariadenie obce podľa názoru Ústavného súdu Slovenskej republiky 
nemožno považovať za nesúladné s Ústavou Slovenskej republiky len na tom základe, že 
vo svojich ustanoveniach obsahuje aj bližšiu úpravu o povinnostiach vo vzťahu k 
fyzickým a právnickým osobám, ak tieto povinnosti majú inak oporu v zákone a 
neprekračujú ústavný ani zákonný rámec.  
Rozhodnutie Najvyššieho súdu SSR, spisová značka: Cpj 67/84, Pls 1/85 R číslo: 37/1985 
Zdroj: Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov K niektorým otázkam rozhodovania 
sporov medzi vlastníkmi susediacich pozemkov a stavieb.  
1 Nová úprava v oblasti susedských práv vychádza zo zásady, že tieto práva sa môžu 
účinne uplatňovať len na základe vzájomnosti. Ochrana poskytovaná právam vlastníka 
jednej veci nesmie byť v nepomere ku spravodlivej ochrane, ktorá náleží právam vlastníka 
druhej veci.  
Ochrana sa poskytuje právam vlastníka nehnuteľnej i hnuteľnej veci. Medzi typické 
susedské spory patria prípady, v ktorých došlo k zásahom (imisiám), teda k prenikaniu 
nejakých účinkov z jedného pozemku na susedný pozemok. Vlastník (užívateľ) veci sa 
musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím 
by vážne ohrozoval výkon jeho práv. V praxi súdov išlo v prevažnej väčšine o zásahy, 
ktoré smerovali priamo na susednú nehnuteľnosť alebo proti nej.  
3 Pri rozhodovaní o tom, či vlastník (užívateľ) susediaceho pozemku sa má určitého 
výkonu vlastníckeho (užívacieho) práva zdržať alebo naopak, či má niečo trpieť, treba 
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predovšetkým zisťovať, či ide o výkon vlastníckeho (užívacieho) práva v súlade s 
platnými predpismi (napr. zdravotnými, stavebnými, vodohospodárskymi a pod.). Ak sa 
vytýkaný výkon vlastníckeho (užívacieho) práva opiera o povolenie, ktoré bolo 
vlastníkovi (užívateľovi) vydané príslušným orgánom, bude namieste (ak od vydania tohto 
povolenia nedošlo ku zmene pomerov) považovať tento výkon vlastníckeho (užívacieho) 
práva za opodstatnený. Ak došlo k zmene pomerov, ktorá by prípadne mohla odôvodňovať 
zmenu vyneseného administratívneho rozhodnutia, bude treba dosiahnuť nápravu v konaní 
pred správnym orgánom. Vždy však treba skúmať, či žalovaný neprekročil rozsah 
oprávnení uvedených v povolení (porov. č. 65/1972, str. 247-248, Zbierky súdnych 
rozhodnutí a stanovísk).  
Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR 5 Cdo 207/2021: Všeobecné ustanovenie o ochrane 
subjektívnych práv je dané v § 4 Občianskeho zákonníka, z ktorého vyplýva, že proti 
tomu, kto právo ohrozí alebo poruší, možno sa domáhať ochrany u orgánu, ktorý je na to 
povolaný. Ak nie je v zákone ustanovené niečo iné, je týmto orgánom súd. Uvedené 
ustanovenie má dvojaký charakter. V prvom rade sleduje zabezpečenie práva na ochranu. 
Tu sa nielen zakladá právo dovolať sa ochrany, ale i povinnosť príslušného štátneho 
orgánu túto ochranu za splnenia zákonných podmienok poskytnúť. Citované ustanovenie 
obsahuje zároveň zákaz odopretia spravodlivosti (denegatio iustitiae). Ďalej citované 
ustanovenie stanovuje právomoc k poskytnutiu ochrany. Túto právomoc má v 
občianskoprávnych veciach všeobecne, t.j. ak nie je ustanovené niečo iné, súd. K tomu, 
aby k jej poskytnutiu bol povolaný (a oprávnený) iný orgán, by bolo potrebné, aby tak 
výslovne ustanovil zákon.  
Občianskoprávnu ochranu môže výnimočne poskytnúť nositeľovi subjektívnych 
občianskoprávnych práv i iný orgán než súd (§ 4 Občianskeho zákonníka, § 7 ods. 1 
Občianskeho súdneho poriadku). Ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno 
sa domáhať ochrany na obci. Obec môže predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol 
obnovený predošlý stav. Tým nie je dotknuté právo domáhať sa ochrany na súde (§ 5 
Občianskeho zákonníka). Na rozdiel od ochrany súdnej tu nejde o ochranu práva, ale o 
ochranu pokojného stavu (podľa zásady „quieta non movere“). Ochranu proti tomu, kto 
právo poruší (porušuje) alebo ohrozí (ohrozuje), poskytuje aj obec. Obec neposkytuje 
ochranu akémukoľvek porušeniu či ohrozeniu práva, ale iba takému, ktoré nastalo tým, že 
sa bez právneho dôvodu zasiahlo do doterajšieho pokojného stavu, ktorý bol pred 
zásahom.  
Ide o ochranu doterajšieho pokojného stavu bez toho, aby obec skúmala, či ten, kto 
zasiahol do pokojného stavu, je na to oprávnený, alebo nie. Skutkovým základom pre 
rozhodnutie obecného úradu je posledný pokojný stav, ktorý existoval pred zrejmým 
zásahom. Obecný úrad zisťuje a rieši len skutkové otázky. Obec neskúma a nemôže 
skúmať, komu právo skutočne patrí, aká je právna pozícia jednotlivých strán. Tieto otázky 
môže preskúmať a rozhodnúť o nich iba súd. Obec teda neskúma právny stav, platnosť 
právnych vzťahov, ale len posudzuje faktický stav, ktorý sa zásahom tretej osoby zmenil 
oproti doterajšiemu stavu. Ide o tzv. posesórnu ochranu, v rámci ktorej obecný úrad vydá 
rozhodnutie. Z ustanovenia § 5 posledná veta treba vyvodiť, že ochrana prostredníctvom 
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obce je iba dočasná, resp. predbežná. Zákon každému subjektu, do práv ktorého sa 
zasiahlo, umožňuje domáhať sa súčasne alebo následne ochrany aj na súde.  
Záver: Podľa vyššie napísaného, mestu Hurbanovo zákon neukladá možnosť zakázať 
chov hospodárskych zvierat, ako je to v petícii žiadané. Mesto Hurbanovo odkáže 
zástupcu petície, aby sa obrátil na súd a touto cestou si uplatnil zákonom dané práva. 
 
Mgr. Pupák navrhol prijať VZN, ktoré reguluje chov hospodárskych zvierat. 
Ing. Dobi zdôraznil, že kompetentným orgánom konať v uvedenej veci je Štátna 
veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky. 
 
Uznesenie  č. 645/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
petíciu za okamžitý zákaz chovu živých zvierat na adrese Podzáhradná 102, Hurbanovo, 
doručenú 05.05.2022. 
 
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo:                                    za                                 7                                                                             
                                                                                               proti              0                                   
                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
Poslanecký návrh na uznesenie Mgr. Pupáka: 
Uznesenie  č. 646/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
žiada  
primátora mesta o pripravenie Všeobecne záväzného nariadenia regulujúceho chov 
hospodárskych zvierat v meste Hurbanovo. 
Termín: do 30. 08. 2022 
 
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo:   
PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová, Schvarcz, Ševčík,                                za                                 6 
Mgr.Pupák, Žigová                                                                                                                 
                                                                                                                                    proti                       0 
Mgr.Tužinčin                                                                                                               zdržal sa hlasovania   1 
 
Ing. Dobi zareagoval na prijaté uznesenie Mgr. Pupáka. Prečítal časť z dôvodovej správy 
k zákonu: „Návrh zákona dáva obciam možnosť ustanoviť všeobecne záväzným 
nariadením podrobnosti o chove zvierat na území obce, avšak iba v oblasti územných 
podmienok (vzdialenosti chovného zariadenia alebo priestoru od susedných pozemkov 
resp. od hraničnej čiary ulice a pod.). Obce nemajú oprávnenie vstupovať do úpravy v 
oblasti zdravia zvierat a ochrany zvierat, ktoré patria do kompetencie štátu a výkonu 
orgánov veterinárnej správy, pričom orgán veterinárnej správy musí vždy každý chov pred 
začatím činnosti zaregistrovať a ten musí byť pod jeho kontrolou.“ 
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Ing. Dobi konštatoval, že Všeobecne záväzné nariadenie regulujúce chov hospodárskych 
zvierat v meste nebude v rozpore so zákonom. 
 
15.5  Poslanecký návrh – Zvýšenie bezpečnosti, čistoty a udržateľnosti detského 
ihriska Cultplay 
Materiál predkladal Mgr. Pupák, poslanec MZ.  Písomná správa tvorí prílohu zápisnice.  

V roku 2018 vybudovalo Mesto Hurbanovo v spolupráci so združením Pons 
Danubii detské ihrisko Cultplay. Ihrisko je umiestnené na sídlisku Stred a bolo 
financované zo zdrojov Európskej Únie s prispením vlastných zdrojov mesta Hurbanovo. 
Po odovzdaní do užívania obyvateľom mesta sa začali objavovať problémy s udržiavaním 
jeho čistoty a tým pádom aj bezpečnosti. Opakovane sa stávalo a do dnešných dní sa stáva 
cieľom úzkej skupiny obyvateľstva, ktoré ho nielen poškodzuje, ale v interiérovej časti 
ihriska sú nachádzané ľudské výkaly, použité hygienické vreckovky a šmykľavky sú 
pomočované a zašpinené. V minulosti na tento problém poukázalo nielen viacero 
obyvateľov, ale aj poslancov Mestského zastupiteľstva. Zo strany vedenia mesta bola 
prisľúbená náprava vo forme zvýšenej kontroly a hlavne oplotenia detského ihriska.  
Pán poslanec predkladal pred Mestské zastupiteľstvo návrh na zvýšenie bezpečnosti, 
čistoty a udržateľnosti detského ihriska Cultplay, ktorý má pozostávať z nasledovných 
piatich krokov:  
A) Oplotenie detského ihriska pletivom, ktoré zabráni voľnému prístupu vo výške 1,3 - 1,5 
metra. Zároveň je potrebné vybudovať vstupnú bránu, ktorá bude uzamykateľná na kľúč. 
B) Doplnenie časového rozpisu, počas ktorých bude ihrisko dostupné verejnosti do 
prevádzkového poriadku ihriska.  
C) Určenie zodpovednej osoby (mestská polícia /technické oddelenie /správca ihriska 
/dobrovoľník), ktorá bude zodpovedná za otváranie a zatváranie vstupných dverí  
D) Osadenie statickej kamery určenej na monitorovanie detského ihriska 24 hodín denne 
E) Vysadenie 5 ks drevín vyššieho vzrastu (Platan, Javor,...) v okolí ihriska pre 
zabezpečenie zatienenia ihriska v horizonte 5-10 rokov. 
 
Podľa názoru Mgr. Tužinčina oplotenie a uzamykanie detského ihriska nie je 
najšťastnejšie riešenie. Po osadení kamier mestská polícia vie určiť záškodníkov 
a následne ich potrestať. Prosil zvážiť aj iné riešenia. 
Mgr. Závodský, primátor mesta doplnil, že zatiaľ všetky prípady sa objasnili. 
Mgr. Pupák poznamenal, že oplocovanie detských ihrísk je bežnou praxou na celom 
svete.  
Poslanec Ševčík konštatoval, že aj v iných mestách sú detské ihriská oplotené. 
Mgr. Zahoranová uviedla, že statická kamera už bola umiestnená. 
PaedDr., Mgr. Hajníková prikláňala k názoru pána Ševčíka, podľa nej mesto inú 
možnosť nemá a za pokus to stojí. 
Mgr. Závodský, primátor mesta poznamenal, že ihrisko v meste Nové Zámky bolo 
oplotené kvôli frekventovanej cesty z hľadiska bezpečnosti detí. 
Náčelník MsP uviedol, že doterajšie prípady sa podarilo zistiť a objasniť na základe 
kamerového systému.  
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Prosil o pouvažovaní obnovenia kamerového systému. Príslušníci MsP pravidelne 
monitorujú lokalitu ihriska, občania sú nápomocní. Podľa názoru pána náčelníka 
kamerový systém, ako dôkazový materiál je najpodstatnejší pri postihnutí priestupcov.  
Poslanec Schvarcz plne súhlasil s Mgr. Tužinčinom a z návrhu Mgr. Pupáka podporil 
osadenie statických kamier a vysadenie drevín. 
 
Uznesenie  č. 647/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
ž i a d a  
primátora mesta o oplotenie detského ihriska Cultplay, určenie zodpovednej osoby za 
správu detského ihriska, osadenie kamery na monitorovanie priestoru a vysadenie min. 5 
ks drevín vyššieho vzrastu pre zatienenie ihriska v horizonte najbližších rokov. 
 
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo:   
PaedDr.,Mgr.Hajníková, Mgr.Pupák,, Ševčík, Žigová                                              za                                 4 
Mgr. Tužinčin                                                                                                              proti                       1 
RNDr.Hamranová, Schvarcz                                                                                       zdržal sa hlasovania   2 

K bodu 16 – D i s k u s i a 
Do diskusie sa z poslancov mestského zastupiteľstva nikto neprihlásil. 

 
K bodu 17 - Záver  

Nakoľko  program  rokovania  mestského zastupiteľstva  bol prerokovaný, primátor 
mesta Mgr. Peter Závodský sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 39. 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove. 

 
 
 

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

 
 
 
 
Overovatelia:   PaedDr., Mgr. Angelika Hajníková   
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