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Z á p i s n i c a 

zo  40.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,  

ktoré sa konalo dňa 13. 09. 2022 

 

Rokovanie  40.  zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v  Hurbanove otvoril      

Mgr. Peter Závodský, primátor  mesta za účasti 6 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  

                    

Neprítomní - ospravedlnení: Marián Botoš, Jozef Doležaj, Ctibor Melich, Bc. Štefan 

Tomaščin a Mgr. Ľuboš Tužinčin 

 

Primátor mesta Mgr. Peter Závodský predložil návrh programu rokovania: 

  1. Zahájenie, schválenie pracovných komisií a zapisovateľky 

  2. Interpelácia 

  3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 

  4. Návrh dodatku č.1 k VZN č. 143 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu   

      mesta Hurbanovo 

  5. Plnenie rozpočtu mesta Hurbanovo za I. polrok 2022 a organizácií v jeho    

      zriaďovateľskej pôsobnosti 

  6. Žiadosť Poľovníckeho združenia Hurbanovo o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta 

  7. Dofinancovanie nepredvídateľných nákladov stavby „Nadstavba ZŠ s MŠ Árpáda   

      Fesztyho v Hurbanove“ 

  8. Súhlas s realizáciou a financovaním rekonštrukcie plynovej kotolne ZpS Smaragd  

      Hurbanovo 

  9. Návrh na prerozdelenie rezervného fondu mesta 

10. Návrh VI. zmeny rozpočtu mesta Hurbanovo na rok 2022 a organizácii v jeho   

      zriaďovateľskej pôsobnosti 

11. Správa k pohľadávkam k 30.06.2022 

12. Návrh na odsúhlasenie zloženia inventarizačných komisií 

13. Žiadosť o súhlas s obstaraním vysokozdvižnej plošiny 

14. Prehodnotenie úveru schváleného na investičné aktivity mesta 

15. Zmena účelu spolufinancovania projektu v rámci výzvy „Podpora udržateľnosti      

      a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19“ na obstaranie   

      interiérového vybavenia  
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16. Zrušenie uznesenia č. 647/2022, realizácia a financovanie vybraných prvkov na   

      detskom ihrisku v rámci projektu CULTPLAY 

17. Správa o výsledku kontroly hlavného kontrolóra mesta HK/5/2022 

18. Rôzne 

  18.1  Súhlas s odpredajom nehnuteľnosti – Jozef Ruško a Margita Rušková 

  18.2  Odkúpenie pozemkov pod trafostanicami – Západoslovenská distribučná, a.s. –  

           I. kolo 

  18.3  Odkúpenie pozemku – Milan Kasanovský a Monika Kasanovská – I. kolo 

  18.4  Odkúpenie pozemkov – Štefan Hamran – I. kolo 

  18.5  Odkúpenie pozemkov – Dávid Kováč 

  18.6  Zmena nájomnej zmluvy na terasu – RMB Com s.r.o. 

  18.7  Prejednanie petície - Odvolanie správcu bytov Grand s.r.o. a vrátenie do správy   

           Bytkomfortu s.r.o. 

  18.8  Organizačná štruktúra Mestského úradu Hurbanovo 

19. Diskusia 

20. Záver 

 

Mgr. Pupák žiadal o zámenu bodov č. 13 a 14 v návrhu programu rokovania mestského 

zastupiteľstva.  

Mgr. Závodský, primátor mesta z dôvodu problému s internetovým pripojením navrhol 

hlasovanie zdvihnutím ruky, s čím poslanci MZ jednohlasne súhlasili. 

 

Mgr. Závodský, primátor mesta poprosil poslancov o hlasovanie za pôvodný návrh 

programu rokovania: 

Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:                                   za                                 0                                                                                                                 

                                                                                                                                    proti                       6 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 

Pôvodný návrh programu 40. zasadnutia mestského zastupiteľstva nebol schválený. 

 

Hlasovanie za program rokovania s pozmeňujúcim návrhom Mgr. Pupáka: 

Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:                                  za                                 6                                                                             

             proti                       0 

                                                                                                                              zdržal sa hlasovania   0 

Návrh programu rokovania 40. zasadnutia mestského zastupiteľstva  konaného dňa 13. 9. 

2022 bol šiestymi 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: Mgr. Štefan Pupák, RNDr. Mária Hamranová, Anna Žigová   

Do návrhovej komisie boli hlasovaním – „za“ – 6, „proti“ – 0, „zdržal sa“ – 0 zvolení 

navrhnutí členovia. 
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Mandátová komisia: PaedDr., Mgr. Angelika Hajníková, František Schvarcz, Eduard 

Ševčík 

Do mandátovej komisie boli hlasovaním – „za“ – 5, „proti“ – 0, „zdržal sa“ – 1 

(PaedDr.,Mgr. Hajníková)  zvolení navrhnutí členovia. 

 

Zapisovateľka:                                   Silvia Fejesová 

 

Overovatelia:      Eduard Ševčík  

                                                                        Anna Žigová 

 

Navrhnuté zloženie pracovných komisií bolo poslancami mestského zastupiteľstva 

schválené. 

 

K bodu 2 – I n t e r p e l á c i a 

V rámci interpelácie poslankyňa Žigová tlmočila sťažnosť pani Hervayovej z ul. 

Kvetná, nakoľko dňa 11.9.2022 napadli jej rodinu neprispôsobiví obyvatelia z ul. 

Podzáhradnej. Pripomenula predošlý prípad, keď bola ohlásená mestská polícia a prípad 

neriešili. 

Mgr. Závodský, primátor mesta uviedol, že na dnešnom zasadnutí MZ náčelník MsP nie 

je prítomný, z vážnych dôvodov musel odcestovať. Ďalej dodal, pokiaľ ich obyvatelia 

volajú v každom prípade vec riešia. Pokiaľ prípad nie je v ich kompetencii, presunie sa 

štátnym policajtom. Pán primátor prisľúbil preverenie danej situácie. 

Poslanec Ševčík sa informoval o štádiu vypracovania návrhu Zásad hospodárenia 

a nakladania s majetkom mesta Hurbanovo v zmysle schváleného poslaneckého návrhu. 

- Pýtal sa na rekonštrukciu chodníka na Ul. športovej, ktorá bola poslancami navrhnutá 

z vlastných zdrojov mesta. 

- Informoval sa o vyznačení vodorovného značenia na ulici Árpáda Fesztyho, Nám. 

Konkolyho Thege a na ul. Slobody. 

Mgr. Závodský, primátor mesta k návrhu Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

mesta uviedol, že je v štádiu pripravenia. Termín dokončenia sa predlžoval kvôli zonácie 

lokalít. Čaká sa na návrh nových cien týchto území Komisiou finančnou, správy majetku 

mesta a verejnej súťaže pri MZ v Hurbanove.   

- K rekonštrukcii chodníka na Ul. športovej pán primátor uviedol, že poslanci na začiatku 

nepodporili rekonštrukciu chodníka z vlastných zdrojov mesta. V mesiaci marec bolo 

mestu doručené rozhodnutie o schválení žiadosti NFP z Pôdohospodárskej platobnej 

agentúry Bratislava a v auguste bola zaslaná zmluva. Momentálne prebieha kontrola 

verejného obstarávania, čaká sa na rozhodnutie tejto kontroly. Následne mesto pristúpi 

k realizáciám prác.  

- K novému vyznačeniu vodorovného značenia ciest Árpáda Fesztyho, Nám. Konkolyho 

Thege a ul. Slobody uviedol, že sa prevedie dňa 13. a 14. 9. 2022 po 17.00 hod.. 
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Mgr. Pupák sa v mene občanov informoval o termíne otvorenia ľadovej plochy. 

- Ďalej sa pýtal na posun vo výstavbe trafostanice v Bohatej. 

- V nadväznosti na cestu sa informoval, ako hodlá mesto riešiť vyspádovanie cesty ul. Á. 

Fesztyho, nám. Konkolyho - Thege a ul. Súdna, nakoľko sa po každom daždi tvoria veľké 

kaluže na križovatkách, vchodoch do domov a inštitúcií, ako aj pred Slovenskou 

sporiteľňou a Základnou školou. 

- Pýtal sa na najbližší termín vydania tlače s názvom „Hurbanovský malý svet“. 

- Dotazoval možnosť čerpania dotácie na vybudovanie zelenej strechy na budove 

Zdravotného strediska Hurbanovo.  

Mgr. Závodský, primátor mesta k ľadovej ploche uviedol, že začiatkom októbra sa 

plánuje inštalácia multifunkčnej plochy a chladenie. Odhad dokončenia stavebných prác je 

do konca novembra.  

- K výstavbe trafostanice konštatoval, že geometrické zameranie trafostanice bolo dodané 

mestu, následne podané na katastrálny odbor. Čaká sa na zapísanie vecných bremien, 

následne bude vydané stavebné povolenie. Dohodnuté je stretnutie a rokovanie so 

Západoslovenskou distribučnou, a.s. ohľadom začatia stavebných prác s prekládkou 

vysokého napätia celej časti Bohatá, aby bola zvýšená možnosť odberu obyvateľmi 

a zároveň, aby zabezpečili stabilitu napätia. K ukončeniu trafostanice a k výstavbe sa pán 

primátor momentálne nevedel vyjadriť, závisí od katastrálneho odboru. Termín otvorenia 

ľadovej plochy závisí od funkčnosti trafostanice.  

- K zlému vyspádovaniu ciest dodal, že sú v štádiu riešenia. 

RNDr. Hamranová, zástupkyňa primátora mesta k vydaniu tlače „Hurbanovský malý 

svet“ potvrdila termín ku koncu roka. V elektronickej podobe okolo novembra a pred 

vianočnými sviatkami v tlačenej podobe. 

- Na posledný dotaz Mgr. Pupáka pán primátor mesta uviedol, že na základe uznesenia 

MZ mesto odstúpilo od zmlúv o poskytnutí nenávratných finančných príspevkov 

„Vytvorenie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti Hurbanovo“ a „Vodozádržné 

opatrenia v meste Hurbanovo“. 

Prioritne sa musí riešiť prasknutý roh budovy zdravotného strediska, nakoľko hrozí  

neodlúpnutie rohu budovy  a tým pádom hrozí narušenie statiky röntgenového pracoviska. 

Mesto plánuje riešiť budovu zdravotného strediska. 

Mgr. Pupák dodal, že na pracovnom stretnutí sa dohodli o realizácii vybudovania zelenej 

strechy na budove zdravotného strediska nakoľko nebola naviazaná na projekt „CIZS“. 

Mgr. Závodský, primátor mesta konštatoval, že projekt vybudovania zelenej strechy bol 

naviazaný na CIZS-ku a v rámci vybudovania zelenej strechy sa neriešil havarijný stav 

rohu budovy. Aj projektová dokumentácia bola navzájom previazaná, sanáciu rohu 

a strechu sa nedalo vyňať z projektovej dokumentácie, boli naviazané na ďalší postup 

stavebných prác.  

Mgr. Pupák poznamenal, že pochybenie vidí v nesprávne vysúťaženom projekte, nakoľko 

vyhral tretí najlepší kandidát a schvaľovaný materiál nekorešponduje s realitou. 

Podľa poslanca Ševčíka bol samostatne vysúťažený projekt vybudovania zelenej strechy, 

výstavba zariadenia na využitie geotermálnej energie a rekonštrukcia CIZS Hurbanovo. 
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Mgr. Závodský, primátor mesta konštatoval, že materiál CIZS bol viackrát prerokovaný 

a bol naprojektovaný tak, aby sa všetko riešilo ako celok. 

PaedDr., Mgr. Hajníková dotazovala pána primátora, či plánuje stretnutie s občanmi 

ohľadne odpočtu svojich štyroch rokov. 

Mgr. Závodský, primátor mesta uviedol, že v rámci volebnej kampane si každý bude 

riešiť stretávanie sa s obyvateľmi. 

 

K bodu 3 

Kontrola uznesení z predchádzajúcého zasadnutia mestského zastupiteľstva                  

Na 39. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, konaného dňa  

28. júna 2022 boli prijaté uznesenia od čísla 632 do 647/2022 - MZ.  

Ukladaciu časť malo uznesenie č. 637, 646 a 647/2022 – MZ. 

V uznesení č. 637/2022 Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove žiadalo 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.   

Úloha bola splnená, Ministerstvu zdravotníctva SR bola zaslaná Žiadosť o ukončenie 

zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.  

V uznesení č. 646/2022 Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove žiadalo primátora 

mesta o pripravenie Všeobecne záväzného nariadenia regulujúceho chovu hospodárskych 

zvierat v meste Hurbanovo. 

Termín: do 30. 08. 2022 

VZN mesta bolo pripravené a zaslané komisiám na pripomienkovanie a následne 

bude prerokované na zasadnutí MZ. 

V uznesení č. 647/2022 Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove žiadalo 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. 

Detské ihrisko v rámci projektu Cultplay je predmetom dnešného rokovania ako 

samostatný bod. 

 

K bodu 4 

Návrh dodatku č.1 k VZN č. 143 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu  

mesta Hurbanovo 

Materiál predkladala Ing. Kardhordó, vedúca ekonomického oddelenia MsÚ. Písomná 

správa tvorí prílohu zápisnice. 

Návrh tohto dodatku bol vypracovaný z dôvodu umožnenia použitia dotácie na 

mzdové výdavky zamestnancov, ktorí zabezpečujú prevádzku užívaných priestorov a 

zároveň neumožňuje použitie dotácie na úhradu miezd a odmien pre štatutárnych 

zástupcov žiadateľov o dotáciu. V návrhu Dodatku č. 1 VZN č. 143 § 3 ods. 3 a) sa 



 

Zápisnica zo 40. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 

konaného dňa 13. 09. 2022 

- 6 - 

 

pôvodné znenie mení na: „úhradu miezd a odmien štatutárnych orgánov žiadateľa“.  

V tomto návrhu sa tiež spresňuje termín podávania žiadostí, a preto sa § 5 ods. 2 dopĺňa o 

slová „na nasledujúci kalendárny rok“. Návrh Dodatku č. 1 VZN o podmienkach 

poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Hurbanovo bol zverejnený vyvesením na úradnej 

tabuli a internetovej stránke mesta dňa 25. 08. 2022 s dátumom ukončenia 

pripomienkového konania dňom 04. 09. 2022. K návrhu Dodatku č.1 VZN č. 143 o 

podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Hurbanovo do stanoveného termínu 

nebola podaná žiadna pripomienka. 

Pripomienku k návrhu dodatku č. 1 k VZN č. 143 mal poslanec Schvarcz.  

Prosil z VZN č. 143 vyňať z § 5 – Postup pri podávaní žiadosti, odsek 4. a 5., t.j.: 

4. V odôvodnených prípadoch môže mestské zastupiteľstvo schváliť poskytnutie dotácie 

pre žiadateľa, ktorý požiadal o dotáciu mimo určeného termínu podľa §5 ods. 2 tohto 

nariadenia. 

5. Za odôvodnené prípady sa považuje úloha, udalosť, akcia a podujatie, ktorého realizáciu 

nebolo možné žiadateľom predvídať a jeho realizácia má kultúrny, športový, duchovný 

prínos pre mesto, resp. významný prínos v oblasti životného prostredia. 

Pán poslanec uvedené vyňatie žiadal z dôvodu, aby organizácie už po určenom termíne na 

podanie žiadosti o dotáciu nepožiadali. 

Ing. Kardhordó, konštatovala, že tým pádom v niektorých mimoriadnych prípadoch 

mesto znemožní organizáciám podávanie žiadosti o dotáciu. 

Mgr. Pupák apeloval na pripomienku p. Schvarcza, nevidí to ako šťastné riešenie. Tým 

pádom organizácie by boli zablokované pri usporiadaní neplánovanej akcie 

celoslovenským alebo medzinárodným významom. 

Poslanec Schvarcz zmenil svoju pripomienku a žiadal k § 5, ods. 5 doplniť slová: 

- „s celoslovenským alebo medzinárodným významom.“ 

 

O tejto pripomienke prebehlo nasledovné hlasovanie: 

- § 5 ods. 5 sa zmení nasledovne: Za odôvodnené prípady sa považuje úloha, udalosť, 

akcia a podujatie, ktorého realizáciu nebolo možné žiadateľom predvídať a jeho realizácia 

má kultúrny, športový, duchovný prínos pre mesto s celoslovenským alebo 

medzinárodným významom, resp. prínos v oblasti životného prostredia s celoslovenským 

alebo medzinárodným významom.“ 

 

Z prítomných 6 poslancov hlasovalo: 

RNDr.Hamranová, Schvarcz, Ševčík, Žigová                                               za                                 4                                                                                                                 

PaedDr.,Mgr.Hajníková, Mgr. Pupák                                                                        proti                       2 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 

 

Hlasovanie o pôvodnom návrhu uznesení so schválenou pripomienkou p. Schvarcza: 

Uznesenie  č. 648/2022-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

prijíma  

Dodatok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hurbanovo č. 143 o podmienkach 
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poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Hurbanovo s účinnosťou od 1. októbra 2022 podľa 

predloženého návrhu s nasledovnou pripomienkou: 

- § 5 ods. 5 sa zmení nasledovne: Za odôvodnené prípady sa považuje úloha, udalosť, 

akcia a podujatie, ktorého realizáciu nebolo možné žiadateľom predvídať a jeho realizácia 

má kultúrny, športový, duchovný prínos pre mesto s celoslovenským alebo 

medzinárodným významom, resp. prínos v oblasti životného prostredia s celoslovenským 

alebo medzinárodným významom.“ 

 

Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:                                   za                                 6                                                                                                                 

                                                                                                                                    proti                       0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 

 

K bodu 5 

Plnenie rozpočtu mesta Hurbanovo za I. polrok 2022 a organizácií v jeho  

zriaďovateľskej pôsobnosti 

Materiály predkladala Ing. Kardhordó, vedúca ekonomického oddelenia MsÚ. Písomná 

správa tvorí prílohu zápisnice. 

5.1 - Mesto Hurbanovo:  Celkové príjmy mesta k 30.6.2022 boli vo výške 4 318 329,98 

EUR a celkové výdavky boli na úrovni 3 610 579,13 EUR. Celkové príjmy mesta k 30. 6. 

2022 sú plnené na 40,59 % a v oblasti výdavkov je rozpočet plnený na 33,94 %. 

Nízke plnenie je v oblasti kapitálových príjmov (8,65 %) a výdavkov (9,5 %), nakoľko 

finančné vysporiadanie europrojektu týkajúceho sa využitia geotermálnej energie by malo 

byť až v II. polroku a kvôli finančnej náročnosti Mesto Hurbanovo odstúpilo od projektov 

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti a Vodozádržné opatrenia v meste 

Hurbanovo. Realizácia ďalších investičných aktivít, predovšetkým financovaných 

z rezervného fondu, by mala byť ukončená v priebehu druhého polroka. 

V prvom polroku 2022 mesto dostalo vo forme podielu na daniach z príjmov fyzických 

osôb celkom 1 581 863,18 eur, t. j. 49,74 % z rozpočtovanej hodnoty. 

Daň z nehnuteľností k 30. 6. 2022 bola uhradená v celkovej sume 332 875,35 €, čím je 

rozpočet plnený na 58,91 %. Celkový príjem od fyzických a právnický osôb z poplatku za 

odpad predstavoval  k 30. 6. 2022 sumu 184 972,27 €. 

V predložených materiáloch je podrobný rozpis príjmov a výdavkov za jednotlivé 

organizácie a za mesto ako celok, ako aj hodnotenie merateľných ukazovateľov. 

 

Uznesenie  č. 649/2022-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

berie na vedomie  

1. správu o plnení rozpočtu mesta Hurbanovo za I. polrok 2022  

2. monitorovaciu správu programového rozpočtu k 30. 6. 2022. 

Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:                                   za                                 6                                                                                                                 

                                                                                                                                    proti                       0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 
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5.2  Plnenie rozpočtu  Základnej školy  Nám. Konkolyho - Thege za I. polrok 2022.     

        V predloženom plnení rozpočtu Základnej školy, so sídlom na Nám. Konkolyho - 

Thege č. 2 Hurbanovo, za I. polrok 2022 sú uvedené výdavky vo výške 485 475,08 a 

zdroje financovania výdavkov vo výške 578 178,02 eur z čoho vlastné príjmy školy sú vo 

výške 82 825,13 eur. Podrobný rozpis plnenia rozpočtu k 30. 6. 2022 je súčasťou 

materiálov. 

 

Uznesenie  č. 650/2022-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

berie na vedomie  

Plnenie rozpočtu Základnej školy, so sídlom na Nám. Konkolyho - Thege č. 2, Hurbanovo 

za I. polrok 2022  podľa predloženého návrhu. 

 

 

Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:                                   za                                 6                                                                                                                 

                                                                                                                                    proti                       0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 

 

5.3  Plnenie rozpočtu  Základnej školy s materskou školou Árpáda Fesztyho s VJM.  

       V predloženom plnení rozpočtu Základnej školy s materskou školou Á. Fesztyho s 

VJM za I. polrok 2022 sú uvedené výdavky vo výške 386 078,91 eur. Zdroje financovania 

týchto výdavkov sú vo výške  435 680,19 eur, z čoho vlastné príjmy školy sú 28 879,84 

eur. Podrobný rozpis plnenia rozpočtu je súčasťou materiálov. 

 

Uznesenie  č. 651/2022-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

berie na vedomie  

Plnenie rozpočtu Základnej školy s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím 

jazykom maďarským – Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda, Ul. športová č. 7, Hurbanovo 

za I. polrok 2022 podľa predloženého návrhu. 

 

Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:                                   za                                 6                                                                                                                 

                                                                                                                                    proti                       0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 

 

5.4. Plnenie rozpočtu  Základnej umeleckej  školy Hurbanovo za I. polrok 2022. 

       V predloženom plnení rozpočtu  Základnej umeleckej  školy Hurbanovo za I. polrok 

2022  sú uvedené výdavky vo výške 168 502,52 eur. Zdroje financovania týchto výdavkov 

sú vo výške  174 328,83eur, z čoho vlastné príjmy školy sú 8 793 eur. Podrobný rozpis 

plnenia rozpočtu je súčasťou materiálov. 
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Uznesenie  č. 652/2022-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

berie na vedomie  

plnenie rozpočtu Základnej umeleckej školy Hurbanovo, so sídlom na ulici Komárňanská 

116, Hurbanovo za I. polrok 2022 podľa predloženého návrhu.  

 

Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:                                   za                                 6                                                                                                                 

                                                                                                                                    proti                       0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 

 

5.5. Plnenie rozpočtu  Materskej školy Hurbanovo za I. polrok 2022.      

        V predloženom plnení rozpočtu  Materskej školy Hurbanovo za I. polrok 2022  sú 

uvedené výdavky vo výške 232 318,03 eur. Zdroje financovania týchto výdavkov sú vo 

výške  278 548,13 eur, z čoho vlastné príjmy materskej školy sú 35 090,16 eur. Podrobný 

rozpis plnenia rozpočtu je súčasťou materiálov. 

Uznesenie  č. 653/2022-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

berie na vedomie  

plnenie rozpočtu Materskej školy Hurbanovo, so sídlom Nový diel 50, Hurbanovo za I. 

polrok 2022 podľa predloženého návrhu.  

 

Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:                                   za                                 6                                                                                                                 

                                                                                                                                    proti                       0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 

 

5.6. Plnenie rozpočtu  ZpS Smaragd Hurbanovo za I. polrok 2022      

V predloženom plnení rozpočtu  Zariadenia pre seniorov Smaragd za I. polrok 2022  

sú uvedené výdavky vo výške 376 679,49 eur. Zdroje financovania týchto výdavkov sú vo 

výške  412 161,84 eur, z čoho vlastné príjmy materskej školy sú vo výške 122 086,89 eur. 

Podrobný rozpis plnenia rozpočtu je súčasťou materiálov. 

 

Uznesenie  č. 654/2022-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

berie na vedomie  

plnenie rozpočtu  ZPS - Smaragd, Sládkovičova 30, Hurbanovo  za I. polrok 2022  podľa 

predloženého návrhu.  

 

Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:                                   za                                 6                                                                                                                 

                                                                                                                                    proti                       0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 
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K bodu 6 

Žiadosť Poľovníckeho združenia Hurbanovo o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta 

Materiál predkladala Ing. Kardhordó, vedúca ekonomického oddelenia MsÚ. Písomná 

správa tvorí prílohu zápisnice. 

Organizácia Poľovnícke združenie Hurbanovo doručila do podateľne mestského 

úradu 08. 06. 2022 Žiadosť o poskytnutie dotácie v zmysle VZN mesta Hurbanovo č. 143. 

Podľa § 5 ods. 2 tohto nariadenia bol daný termín na podanie žiadosti o dotáciu na rok 

2022 do 31. 10. 2021, avšak ods. 4 umožňuje mestskému zastupiteľstvu v odôvodnených 

prípadoch schváliť aj poskytnutie dotácie pre žiadateľa, ktorý požiadal o dotáciu mimo 

určeného termínu. Za odôvodnené prípady sa považuje úloha, udalosť, akcia a podujatie, 

ktorého realizáciu nebolo možné žiadateľom predvídať a jeho realizácia má významný 

kultúrny, športový, duchovný prínos pre mesto, resp. významný prínos v oblasti životného 

prostredia.  

Poľovnícke združenie Hurbanovo žiadalo o dotáciu na materiálno-technické zabezpečenie 

Pretekov v športovej streľbe, ktoré kvôli pandemickej situácii v roku 2021 neplánovali 

realizovať ani v roku 2022, ale pri momentálnych opatreniach, ich majú záujem 

uskutočniť v októbri 2022. Poľovnícke združenie Hurbanovo žiadalo na tento účel dotáciu 

vo výške 800,00 EUR. Žiadosť bola postúpená na prerokovanie a schválenie Komisii 

životného prostredia, ochrany prírody, prírodných hodnôt a zdrojov.  

Komisia doručila 30. 08. 2022 svoje stanovisko, podľa ktorého odporúčala pridelenie 

finančných prostriedkov poľovníckej organizácii Poľovnícke združenie Hurbanovo na 

uvedený účel vo výške 400,00 EUR. 

Komisia si je vedomá, že žiadosť Poľovníckeho združenia Hurbanovo týkajúcej sa na 

priznanie dotácie na rok 2022 nebola podaná v stanovenom termíne, ale podľa VZN č. 

143, § 5 ods. 4 v odôvodnených prípadoch môže mestské zastupiteľstvo schváliť 

poskytnutie dotácie pre žiadateľa, ktorý požiadal o dotáciu mimo určeného termínu.  

Za odôvodnené prípady sa považuje úloha, udalosť, akcia a podujatie, ktorého realizáciu 

nebolo možné žiadateľom predvídať a jeho realizácia má významný kultúrny, športový, 

duchovný prínos pre mesto, resp. významný prínos v oblasti životného prostredia.  

Z uvedených dôvodov komisia odporúča priznať Poľovníckemu združeniu Hurbanovo 

dotáciu vo výške 400 € na materiálno technické zabezpečenie športových streleckých 

pretekov, ktoré kvôli pandemickej situácii v roku 2021 neplánovali, ale pri momentálnych 

opatreniach, ich majú záujem uskutočniť v októbri 2022 na strelnici Hurbanovo Horný 

Bacher. 

 

Uznesenie  č. 655/2022-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

pridelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Hurbanovo pre poľovnícku 

organizáciu Poľovnícke združenie Hurbanovo podľa návrhu Komisie životného prostredia, 

ochrany prírody, prírodných hodnôt a zdrojov pri MZ v Hurbanove vo výške 400,00 

EUR.  
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Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:                                   za                                 6                                                                                                                 

                                                                                                                                    proti                       0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 

 

K bodu 7 

Dofinancovanie nepredvídateľných nákladov stavby „Nadstavba ZŠ s MŠ Árpáda  

Fesztyho v Hurbanove“ 

Materiál predkladala Mgr. Zahoranová, vedúca odd. regionálneho rozvoja MsÚ. Písomná 

správa tvorí prílohu zápisnice. 

Počas realizácie nedokončených prác z prvej etapy z roku 2018 bolo terajším 

zhotoviteľom zistené, že podložie nadstavby sa neskladalo na celej streche z 2 vrstiev, ale 

miestami až z ôsmich, tým vznikli nadrámec pôvodného rozpočtu vyššie množstvá 

odpadu. Po odkrytí pôvodnej strechy vznikla dutina o rozmere 72 m2, ktorú pred 

osadením podlahy treba vyplniť. Pôvodne mali byť v objekte aj nezabudované okná v 

počte 10 ks, z čoho sa fyzicky nachádzalo na stavenisku iba 6 ks, preto je nevyhnutné 

doobjednať zvyšné 4ks. Vzhľadom na to, že v prvej etape sa menila svojvoľne konštrukcia 

strechy, resp. sa neurobila v súlade s projektovou dokumentáciou a napriek tomu bola 

vtedajším stavebným dozorom odsúhlasená, sa pri samotnej predpríprave osadenia ďalších 

6 okien, ktoré sa fyzicky nachádzali na stavbe zistilo, že nenamontované okná v počte 6 ks 

sú už konštrukčne nepoužiteľné, zasahovali by do osadenej konštrukcie strechy, nespĺňali 

by požadované normy a bol by nevyhnutný zásah do samotnej konštrukcie strechy, čo by 

mohlo predstavovať potencionálne riziko ohrozenia statiky budovy. Z uvedeného dôvodu 

po konzultácii s projektantom a statikom sa navrhlo zakúpenie svetlovodov, ktoré spĺňajú 

aj potrebné normy na osvetlenie celého priestoru materskej školy. Počas realizácie sa zistil 

aj fakt, že v prvej etape realizovanej predchádzajúcim stavebníkom nebol dodržaný 

správny technologický postup vybetónovania stĺpov ostenia, nakoľko tam vznikli 

praskliny. Po konzultácii so statikom je jediným riešením vybudovať novú kapsu, tak, aby 

bola zabezpečená statika podkrovia materskej školy. Vzhľadom na vzniknuté vopred 

nepredvídateľné skutočnosti statik povolil zámenu v podlahovej krytine z cetrisových 

dosiek na OSB dosky, kde prišlo k úspore. Všetky tieto skutočnosti nebolo možné vopred 

predvídať, pred odkrytím celej plochy stavby, a zároveň ovplyvnili aj vybudovanie 

schodiska, kde sa muselo po konzultácii so statikom doplniť časť podesty a zmenila sa 

plocha samotnej podesty, tak aby schodnice a ich šírka bola v súlade s predpismi.  

Z dokumentácie požiarnej ochrany, sa mala v škole zrealizovať aj výstavba EPS ( t.j 

elektronický požiarny systém na prvom a druhom podlaží). Pri začatí realizácie 

zhotoviteľom na treťom podlaží, čo bolo aj súčasťou rozpočtu druhej etapy, sa zistilo, že k 

realizácii EPS systému počas prvej etapy predchádzajúcim stavebníkom neprišlo. 

Vybudovanie EPS na prvom a druhom nadzemnom podlaží budovy však musí byť 

spravené z dôvodu, že sa nebude dať pristúpiť ku kolaudácii tretieho podlažia, čo je 

podmienkou poskytovateľa dotácie pred zaslaním vyúčtovania celej stavby.  

Mesto hneď ako malo všetky potrebné informácie zaslalo písomnú žiadosť aj na dotačný 

orgán BGA o navýšenie dotácie, odkiaľ sme boli telefonicky informovaní, že nám nevedia 

dotáciu navýšiť, z dôvodu vyčerpania finančných zdrojov, aktuálne čakáme na doručenie 
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písomného vyjadrenia z BGA. Všetky tieto zmeny neboli vopred predvídateľné 

projektantom a statikom, ale sú nevyhnutné na dokončenie realizácie stavby, tak, aby 

mesto nemuselo pristúpiť k vráteniu dotácie. Uvedené zmeny tykajúce sa prác a nákupu 

materiálov nevyhnutných na dokončenie stavby, tak, aby mohla byť skolaudovaná budú 

zdokumentované v dodatku č.1 v súlade so zmluvou so zhotoviteľom podľa bodov 3.4, 

4.6, 4.7, 4.8, a 4.13. Vzhľadom na dané skutočnosti (práce naviac, konzultácie s 

projektantom, statikom a riešenie vzniknutých problémov – časový sklz) a potreby súhlasu 

mestského zastupiteľstva s dofinancovaním nepredvídateľných nákladov, bude predmetom 

dodatku aj súhlas s predĺžením lehoty realizácie stavby na základe nového harmonogramu 

odsúhlaseného aj nezávislým stavebným dozorom mesta. 

 

Poslanec Ševčík sa informoval o podaní trestného oznámenia pre podozrenie zo spáchania 

trestného činu za nevykonané práce na nadstavbe ZŠ s MŠ ÁF s VJM. 

Mgr. Závodský, primátor mesta k podaniu TO uviedol, že na základe pokynu Okresnej 

prokuratúry Komárno vyšetrovateľ OR PZ Komárno zastavil trestné stíhanie voči ktorému 

bola podaná sťažnosť. Následne Krajská prokuratúra Nitra zaslala uznesenie o nevyhovení 

sťažnosti voči uzneseniu vyšetrovateľa OR PZ.  

Uskutočnilo sa jednanie s právničkou v danej veci, navrhla podať žalobu. Okrem žaloby 

pán primátor zvažuje o podaní posúdenia správnosti postupu prokuratúry na generálnu 

prokuratúru SR, Bratislava. Po právnej stránke boli vykonané všetky kroky. 

Poslankyňa Žigová realizáciu nadstavby považuje na nekonečný prípad. V I. etape už boli 

vykonané chyby, II. etapa nebola dokončená, a ten, kto to zapríčinil vyjde beztrestne, 

bezúhonne. 

Mgr. Pupák hlavný problém vidí v tom, že k riešeniu nadstavby nebola venovaná vyššia 

pozornosť.  Úrad pre verejné obstarávanie v roku 2020 rozhodol o tom, že verejná súťaž 

bola manipulovaná. Pochybenie vidí pri projektovaní a nie je presvedčený o správnom 

postupe. Na záver zhrnul posledné štyri roky počas pôsobenia nových poslancov: mesto 

investovalo do majetku maďarskej školy 310 000 €, z toho 110 000 € z vlastných zdrojov 

a 200 000 € bol úver na dokončenie nadstavby. Okrem toho boli vysporiadané pozemky 

pod budovou, vďaka čomu môže škola požiadať o dotáciu na tretiu budovu. 

 

Uznesenie  č. 656/2022-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

Dofinancovanie nepredvídateľných nákladov z vlastných zdrojov mesta z rezervného 

fondu na stavbu “Nadstavba ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho v Hurbanove” vo výške 45 000 

eur.  

 

Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:                                   za                                 6                                                                                                                 

                                                                                                                                    proti                       0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 
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K bodu 8 

Materiál predkladala Mgr. Zahoranová, vedúca odd. regionálneho rozvoja MsÚ. Písomná 

správa tvorí prílohu zápisnice. 

Na základe požiadavky Zariadenia pre seniorov Smaragd a informácie o havarijnom 

stave plynových kotlov v zariadení mesto dalo vypracovať projekt pre stavebné povolenie 

na rekonštrukciu plynovej kotolne v zariadení. Po osobnej obhliadke projektant 

skonštatoval, že celkový technický stav kotolne je nevyhovujúci a naprojektoval 

kompletnú rekonštrukciu, tak, aby bola v súlade so všetkými predpismi. Prílohou projektu 

je aj nezávislý rozpočet s predpokladanou hodnotou 63 261, 01 eur s DPH. Vzhľadom na 

dané skutočnosti a výslednú sumu z nezávislého rozpočtu mesto žiadalo o odsúhlasenie 

financovania zákazky z vlastných zdrojov mesta z rezervného fondu vo výške 56 000 eur a 

preskupením výdavkov v bežnom rozpočte vo výške 9 000 eur, celková suma 65 000 eur, 

vrátane nepredvídateľných okolností. Po odsúhlasení financovania a vydania stavebného 

povolenia mesto pristúpi k vyhláseniu verejného obstarávania na predmet zákazky – 

predpokladaný termín polovica septembra 2022. Výsledok verejného obstarávania bude 

zverejnený na stránke mesta rovnako ako aj zmluva s víťazným uchádzačom. 

 

Mgr. Pupák apeloval na nesprávne pripravený materiál, nakoľko mestské zastupiteľstvo 

by malo schvaľovať už vysúťaženú sumu, ktorá je reálna. Ozrejmil prípad z minulosti 

o pokuse schválenia úveru na výmenu okien v ZpS Smaragd Hurbanovo, ktorý poslancami 

MZ nebol schválený až po verejnom obstarávaní. 

Mgr. Zahoranová konštatovala, že proces prípravy projektu potrval a nevidí problém 

v postupe pokiaľ je to jasne zadefinované zo strany mestského zastupiteľstva. 

Mgr. Závodský, primátor mesta dodal, že sa blíži vykurovacia sezóna a z dôvodu 

havarijného stavu nie je možný odklad o mesiac po verejnom obstarávaní. Na základe 

projektovej dokumentácie mesto promtne riešilo stavebné povolenie, vyjadrenia požiarnej 

ochrany atď. 

Poslanec Ševčík poznamenal, že vo všetkom súhlasí s Mgr. Pupákom. 

 

Uznesenie  č. 657/2022-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

1. Realizáciu rekonštrukcie plynovej kotolne Zariadenia seniorov Smaragd  

2. Financovanie rekonštrukcie plynovej kotolne Zariadenia Smaragd z vlastných zdrojov    

    mesta. 

 

Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:                                   za                                 6                                                                                                                 

                                                                                                                                    proti                       0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 
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K bodu 9 

Návrh na prerozdelenie rezervného fondu mesta 

Materiál predkladala Ing. Kardhordó, vedúca ekonomického oddelenia MsÚ. Písomná 

správa tvorí prílohu zápisnice. 

Uznesením č. 597/2022-MZ zo dňa 28. 4. 2022 bolo schválené použitie rezervného 

fondu mesta v roku 2022 nasledovne:  

1. úhrada záväzkov z roka 2021 (v súlade s § 10 ods. 9 zákona 583/2004 Z. z.) v celkovej 

výške: 23 642 €,  

2. dofinancovanie aktivít z roku 2021 – prenos daňovej povinnosti: 2 587 €,  

3. osadenie nových vodomerov na vodovodnú sieť mesta: 2 000 €,  

4. spolufinancovanie projektu: Modernizácia učební pre základné školy: 8 000 €,  

5. zmena územného plánu mesta: 5 000 €,  

6. výstavba Kolumbária: 2 300 €,  

7. rekonštrukcia budovy kultúrneho domu: 148 500 €,  

8. spolufinancovanie projektu – geotermálne vrty: 25 000 €,  

9. spolufinancovanie projektu – zelená strecha na budove zdravotného strediska: 10 400 €, 

10. vypracovanie Urbanistickej štúdie: 25 000 €,  

11. vypracovanie projektových dokumentácií: 15 000 €,  

12. rekonštrukcia miestnych komunikácií – Nová Trstená: 215 000 €,  

13. spolufinancovanie rekonštrukcie hygienických priestorov v budove ZpS Smaragd a 

spolufinancovanie projektu podpory rozvoja sociálnych služieb: 7 500 €,  

14. spolufinancovanie projektu Modernizácia materiálno-technického a technologického 

vybavenia Domu kultúry Hurbanovo: 15 000 €,  

15. rekonštrukcia chodníka na ul. Športová, Žitavská: 20 000 €,  

16. rekonštrukcia budovy zdravotného strediska (malá budova): 25 000 €,  

17. riešenie havarijného stavu (rekonštrukcia) vykurovacieho systému v budove ZpS 

Smaragd: 30 000 €,  

18. ďalšie investičné aktivity mesta: 24 498,41 €,  

19. sumu vo výške 160 000 € ponechať na rezervnom fonde mesta na krytie 

nepredvídaných výdavkov, resp. na preklenutie nepriaznivej finančnej situácie na začiatku 

ďalšieho roka (mzdy zamestnancov za 12/2022 a odmeny pre poslancov a členov komisií 

za II. polrok 2022).  

Vzhľadom k tomu, že v priebehu roka 2022 nastali rôzne zmeny v oblasti realizácie 

investičných aktivít mesta (zníženie predpokladanej hodnoty investičných akcií, resp. 

odstúpenie od realizácie projektu – bod. č. 9), ako aj ďalšie usmernenia týkajúce sa 

možnosti použitia rezervného fondu mesta, predkladáme návrh na zmenu použitia 

rezervného fondu nasledovne:  

a) zníženie výšky finančných prostriedkov na financovanie aktivít uvedených v bode 7. o 

10 400 €, v bode 9. o 10 400 €, v bode 10. o 2 200 € a v bode 12. o 22 000 € a takto 

uvoľnené finančné prostriedky použiť na dofinancovanie nepredvídateľných výdavkov 

stavby “Nadstavba ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho v Hurbanove” v celkovej výške 45 000 €,  

b) zníženie výšky finančných prostriedkov na financovanie aktivít uvedených v bode 4. o 

1 800 € a v bode 18. o 24 200 € a o sumu v celkovej výške 26 000 € navýšiť finančnú 
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čiastku uvedenú v bode 17. – rekonštrukcia vykurovacieho systému v budove ZpS 

Smaragd,  

c) zníženie finančných prostriedkov vyčlenených v bode 19. o 15 000 € a ich použitie na 

vykrytie zvýšených výdavkov mesta v dôsledku mimoriadnej situácie, ktorou je 

nepredvídané navýšenia cien energií (toto použitie rezervného fondu je v súlade s 

usmernením vydaným Ministerstvom financií SR dňa 28. 7. 2022, podľa ktorého je možné 

použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky na základe rozhodnutia 

príslušného zastupiteľstva v prípade mimoriadnych okolností § 10 ods. 9 a § 14 ods. 3 

zákona č. 583/2004 Z. z.,).  

Po zapracovaní všetkých uvedených zmien použitie RF mesta v roku 2022 bude 

nasledovné:  

1. úhrada záväzkov z roka 2021 (v súlade s § 10 ods. 9 zákona 583/2004 Z. z.) v celkovej 

výške: 23 642 €,  

2. dofinancovanie aktivít z roku 2021 – prenos daňovej povinnosti: 2 587 €,  

3. osadenie nových vodomerov na vodovodnú sieť mesta: 2 000 €,  

4. spolufinancovanie projektu: Modernizácia učební pre základné školy: 6 200 €,  

5. zmena územného plánu mesta: 5 000 €,  

6. výstavba Kolumbária: 2 300 €,  

7. rekonštrukcia budovy kultúrneho domu: 138 100 €,  

8. spolufinancovanie projektu – geotermálne vrty: 25 000 €,  

9. dofinancovanie nadstavby MŠ pri ZŠ s MŠ ÁF: 45 000 €  

10. vypracovanie Urbanistickej štúdie: 22 800 €,  

11. vypracovanie projektových dokumentácií: 15 000 €,  

12. rekonštrukcia miestnych komunikácií – Nová Trstená: 193 000 €,  

13. spolufinancovanie rekonštrukcie hygienických priestorov v budove ZpS Smaragd a 

spolufinancovanie projektu podpory rozvoja sociálnych služieb: 7 500 €, 

14.spolufinancovanie projektu Modernizácia materiálno-technického a technologického 

vybavenia Domu kultúry Hurbanovo: 15 000 €,  

15. rekonštrukcia chodníka na ul. Športová, Žitavská: 20 000 €,  

16. rekonštrukcia budovy zdravotného strediska (malá budova): 25 000 €,  

17. riešenie havarijného stavu (rekonštrukcia) vykurovacieho systému v budove ZpS 

Smaragd: 56 000 €,  

18. ďalšie investičné aktivity mesta: 298,41 €,  

19.financovanie zvýšených výdavkov mesta v dôsledku nepredvídaného navýšenia cien 

energií: 15 000 €,  

20. sumu vo výške 145 000 € ponechať na rezervnom fonde mesta na krytie 

nepredvídaných výdavkov, resp. na preklenutie nepriaznivej finančnej situácie na začiatku 

ďalšieho roka (mzdy zamestnancov za 12/2022 a odmeny pre poslancov a členov komisií 

za II. polrok 2022). 
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Uznesenie  č. 658/2022-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

ako mimoriadnu okolnosť nepredvídané významné navýšenie cien energií a použitie 

prostriedkov rezervného fondu v súlade s § 10 ods. 9 a § 14 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z 

vo výške 15 000 € na vykrytie týchto nepredvídaných výdavkov,  

schvaľuje  

zmenu použitia rezervného fondu mesta podľa predloženého návrhu.  

 

Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:                                   za                                 6                                                                                                                 

                                                                                                                                    proti                       0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 

 

K bodu 10 

Návrh VI. 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. 

10.1 Mesto Hurbanovo:  

Predložený návrh VI. zmeny rozpočtu  obsahuje predovšetkým úpravu výšky 

podielových daní a vlastných príjmov mesta a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta v súlade s plnením rozpočtu za prvý polrok 2022, úpravu výšky mzdových 

výdavkov a súvisiacich odvodov do fondov, z dôvodu vyplatenie 500 € odmeny v súlade s 

Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa, úpravu výšky štátnych dotácií a s tým súvisiacich 

výdavkov a zapracovanie zmeny použitia rezervného fondu. 

Po zapracovaní všetkých navrhovaných úprav rozpočet zostane vyrovnaný, pri celkovej 

výške 10 600 661 €.  

Číselné vyjadrenie navrhovaných zmien je uvedené v tabuľkovej časti návrhu  VI. zmeny 

rozpočtu mesta. Ostatné položky rozpočtu ostávajú nezmenené. 

 

Otázky k návrhu zmeny rozpočtu mesta mal Mgr. Pupák.  

 

Uznesenie  č. 659/2022-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

VI. zmenu rozpočtu mesta na rok 2022 podľa predloženého návrhu. Celková výška 

rozpočtovaných príjmov aj výdavkov po zapracovaní všetkých úprav je 10 600 661 €. 

 

Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:                                   za                                 6                                                                                                                 

                                                                                                                                    proti                       0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 
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10.2. Základná škola, Hurbanovo: 

Návrh II. zmeny rozpočtu ZŠ so sídlom na Nám. Konkolyho - Thege č. 2 

Hurbanovo na rok 2022 obsahuje zvýšenie vlastných príjmov, zvýšenie štátnych dotácií a 

zvýšenie dotácie mesta na vykrytie výdavkov súvisiacich s vyplatením odmien v súlade 

s Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa a taktiež presun prostriedkov na nemocenské 

dávky. 

 

Uznesenie  č. 660/2022-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

II. zmenu rozpočtu Základnej školy Nám. Konkolyho - Thege č. 2, Hurbanovo na rok 

2022 podľa predloženého návrhu. 

 

Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:                                   za                                 6                                                                                                                 

                                                                                                                                    proti                       0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 

 

10.3 Základná škola s materskou školou Árpáda Fesztyho s VJM, Hurbanovo: 

V rámci predloženého návrhu II. zmeny rozpočtu ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho 

s vyučovacím jazykom maďarským, je zapracované zvýšenie štátnych dotácií a s tým 

súvisiacich výdavkov, a zvýšenie dotácie zo strany mesta vykrytie výdavkov súvisiacich 

s vyplatením odmien v súlade s Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa. 
 

Uznesenie  č. 661/2022-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

II. zmenu rozpočtu  Základnej školy s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím 

jazykom maďarským - Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda, Ul. športová č. 7, Hurbanovo 

na rok 2022 podľa predloženého návrhu.  

 

Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:                                   za                                 6                                                                                                                 

                                                                                                                                    proti                       0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 

 

 

10.4. Základná umelecká škola, Hurbanovo: 

Návrh II. zmeny rozpočtu ZUŠ-MAI Hurbanovo sa dotýka doplnenia rozpočtu o 

príjmy od zriaďovateľa na štátom garantované odmeny zamestnancov pri výkone práce vo 

verejnom záujme vo výške 500 € na zamestnanca a ich následné prerozdelenie aj do 

čerpania výdavkov a zvýšenie vlastných príjmov o získané granty. 
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Uznesenie  č. 662/2022-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

II. zmenu rozpočtu Základnej umeleckej školy – Művészeti Alapiskola Hurbanovo, so 

sídlom na ulici Komárňanská 116, Hurbanovo na rok 2022 podľa predloženého návrhu.  

 

Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:                                   za                                 6                                                                                                                 

                                                                                                                                    proti                       0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 

 

10.5. Materská škola, Hurbanovo: 

Návrh II. zmeny rozpočtu Materskej školy Hurbanovo obsahuje navýšenie dotácie 

od zriaďovateľa na štátom garantované odmeny zamestnancov pri výkone práce vo 

verejnom záujme vo výške 500 € na zamestnanca, o  získané  príjmy z prostriedkov ŠR 

a grantov a ich následné prerozdelenie aj do čerpania výdavkov, navýšenie výdavkov na 

energie a presuny prostriedkov na nemocenské dávky. 

 

Uznesenie  č. 663/2022-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

II. zmenu rozpočtu Materskej školy, so sídlom na ulici Nový diel 50, Hurbanovo na rok 

2022 podľa predloženého návrhu.  

 

Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:                                   za                                 6                                                                                                                 

                                                                                                                                    proti                       0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 

 

10.6. Zariadenie pre seniorov Smaragd, Hurbanovo: 

V návrhu III. zmeny rozpočtu ZpS Smaragd na rok 2022 je zapracované navýšenie 

dotácie od zriaďovateľa na vykrytie zvýšených výdavkov na energie a na vyplatenie 

odmien v súlade s Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa ako aj navýšenie príjmov 

o získané granty a ich použitie. 

 

Uznesenie  č. 664/2022-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

III. zmenu rozpočtu na rok  2022 Zariadenia pre seniorov Smaragd, Sládkovičova 30, 

Hurbanovo, podľa predloženého návrhu.  

Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:                                   za                                 6                                                                                                                 

                                                                                                                                    proti                       0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 
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K bodu 11 

Správa k pohľadávkam k 30.06.2022 

Materiál predkladala Ing. Kardhordó, vedúca ekonomického oddelenia MsÚ. Písomná 

správa tvorí prílohu zápisnice. 

Mesto vykazovalo k 31.12.2021 celkové pohľadávky vo výške 281 009,96 EUR, z 

čoho predstavovali daňové pohľadávky 146 694,16 EUR a nedaňové pohľadávky boli v 

hodnote 134 315,80 EUR.  

V tabuľkovom prehľade pohľadávok je uvedená zmena nedaňových pohľadávok 

vykazovaných k 31.12.2021 v priebehu prvého polroka 2022 (tabuľka č.6). Nedaňové 

pohľadávky sa počas tohto obdobia znížili o 79%. 

Najvýznamnejšími pohľadávkami mesta Hurbanovo sú pohľadávky vzniknuté z titulu 

vyrubovania dane z nehnuteľností a pohľadávky z poplatkov za komunálny odpad.  

V tabuľkovom prehľade je uvedený vývoj týchto pohľadávok v rokoch 2018 až 2021. 

Hodnota pohľadávok, ktoré boli splatné v roku 2018 alebo v skoršom období sa v priebehu 

prvého polroka 2022 znížila z titulu úhrad od daňovníkov o 1 522,34 EUR.  

Pohľadávky vzniknuté v roku 2019 sa za prvých 6 mesiacov roka 2022  znížili o 1 055,49 

EUR.  

Pohľadávky splatné v roku 2020 a 2021 sa v priebehu tohto obdobia znížili o 6 264,09 

EUR.  

Pohľadávky vzniknuté z titulu vyrubenej dane z nehnuteľností a pohľadávky z poplatkov 

za komunálny odpad sa celkovo znížili od 1.1.2021 do 30.6.2021 o 8 841,92 EUR. 

V roku 2022 bola vyrubená daň z nehnuteľností vo výške 585 194,08  EUR z toho bolo k 

24.8.2022 uhradených 413 407,01 EUR (70%).  

Výška poplatku za komunálny odpad v roku 2022 je 201 600,69 EUR, pričom z tejto 

hodnoty bolo k 24.8.2022  uhradených 167 734,26  EUR (83%). 
 

Uznesenie  č. 665/2022-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

berie na vedomie  

predloženú informatívnu správu k pohľadávkam.  

 

Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:                                   za                                 6                                                                                                                 

                                                                                                                                    proti                       0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 

 

 

K bodu 12 

Návrh na odsúhlasenie zloženia inventarizačných komisií 

Materiál predkladala Ing. Kardhordó, vedúca ekonomického oddelenia MsÚ. Písomná 

správa tvorí prílohu zápisnice. 

V predloženom materiáli sú navrhnuté inventarizačné komisie, zodpovedajúce za 

fyzickú a dokladovú inventarizáciu majetku mesta. Taktiež sú tu stanovené termíny na 

spracovanie návrhov na vyradenie majetku mesta a odovzdanie inventúrnych súpisov. 
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Uznesenie  č. 666/2022-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

a) schvaľuje  

1.   ústrednú inventarizačnú komisiu,      

2.   dielčie inventarizačné komisie v súlade s predloženým návrhom.  

b) ukladá  

1. Dielčim inventarizačným komisiám:  

a) spracovať návrhy na vyradenie majetku mesta a odovzdať ich najneskôr do 14. 11. 2022 

ústrednej inventarizačnej komisii,  

b) vykonať riadnu ročnú inventarizáciu majetku k 31. 12. 2022 v súlade so zákonom o 

účtovníctve a spracované materiály odovzdať ústrednej inventarizačnej komisii do 18. 1. 

2023;  

2. Ústrednej inventarizačnej komisii: Predložiť mestskému zastupiteľstvu správu o ročnej 

inventarizácii vykonanej k 31. 12. 2022 v rámci záverečného účtu mesta. 

 

Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:                                   za                                 6                                                                                                                 

                                                                                                                                    proti                       0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 

 

K bodu 13 

Prehodnotenie úveru schváleného na investičné aktivity mesta 

Materiál predkladala Ing. Kardhordó, vedúca ekonomického oddelenia MsÚ. Písomná 

správa tvorí prílohu zápisnice. 

Dňa 26. 5. 2022 Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 610/2022 prijatie 

úveru do výšky 1 800 000 EUR na financovanie investičných aktivít mesta, s dobou 

splácania 20 rokov a fixnou úrokovou sadzbou 1,45%. Tento úver mal byť použitý na 

spolufinancovanie a dofinancovanie neoprávnených výdavkov projektov Centrum 

integrovanej zdravotnej starostlivosti a Vodozádržné opatrenia v meste Hurbanovo. 

Vzhľadom na finančnú náročnosť realizácie uvedených projektov Mesto Hurbanovo od 

týchto projektov odstúpilo.  

Budova Mestského zdravotného strediska si však vyžaduje realizáciu nevyhnutných prác 

zabezpečujúcich stabilizáciu prepadajúceho sa rohu budovy. Súčasný stav budovy má 

negatívny vplyv na bezpečnosť celého objektu a ohrozuje budúce využívanie budovy na 

prevádzku lekárskych ambulancií.  

Mesto Hurbanovo zahájilo rokovanie s projektovou agentúrou FVA, s.r.o., od ktorej 

požadovalo rozpočet na realizáciu týchto nevyhnutných prác. Do termínu predkladania 

materiálu sa nám nepodarilo získať relevantné informácie a vyčísliť potrebnú 

rekonštrukciu. Úver je možné použiť na financovanie investičných aktivít mesta, ktoré 

podliehajú schváleniu mestského zastupiteľstva a budú zrealizované do 31.12.2023.  

Úver sa má začať splácať od 1.1.2024. Nedočerpanie úveru, respektíve nečerpanie úveru a 

odstúpenie od Zmluvy o úvere nie je spoplatnené a je možné počas celého obdobia 
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určeného na čerpanie úveru. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti navrhujeme 

neodstúpiť od zmluvy a po obdržaní projektovej dokumentácie a rozpočtu riešenia 

havarijného stavu budovy Mestského zdravotného strediska požiadať o zníženie výšky 

úveru, na úroveň postačujúcu na vykrytie týchto výdavkov, prípadne iných nevyhnutných 

investičných výdavkov mesta. Zníženie úverového rámca si vyžaduje vypracovanie 

dodatočnej zmluvnej dokumentácie a úpravu podmienok poskytnutia úveru schválených 

bankou.  

Zrušenie úveru odporúčame v prípade prehodnotenia podmienok poskytnutia úveru 

bankou na úrovni zmeny úrokovej sadzby a skrátení doby splácania úveru na obdobie 10 

rokov. 

 

Úvodom diskusie Mgr. Závodský, primátor mesta uviedol, že osobne sa nepodarilo 

stretnúť s projektovou agentúrou FVA, s.r.o., vzhľadom na zaneprázdnenosť z ich strany 

a z toho dôvodu dohodnuté materiály k rekonštrukcii zdravotného strediska neboli mestu 

dodané.  

Zároveň pán primátor ukľudnil obyvateľov, že mesto nie je v nútenej správe. Nemusia sa 

obávať, táto informácia nie je pravdivá. Mestské zastupiteľstvo prijalo úver vo výške 

1 800 000 € na financovanie rekonštrukcie zdravotného strediska od ktorej pre nárast cien 

mesto odstúpilo. Na júnovom zasadnutí MZ poslanci žiadali o pracovnú poradu na ktorej 

dostanú dôležité informácie ohľadom úveru. Pracovná porada sa uskutočnila dňa 

18.7.2022 a zo strany poslancov bola požiadavka o nepodpísanie zmluvy o úvere.  

Poslanci boli upozornení, ak prijatie úveru bude schválené mestským zastupiteľstvom, 

odstúpenie od zmluvy tiež schvaľuje MZ. Z toho dôvodu sa uskutočnil podpis zmluvy 

o úvere a bolo povedané, že na najbližšie zasadnutie MZ, ktoré sa koná dnes, bude 

pripravený materiál od projektovej agentúry FVA, s.r.o. na realizáciu nevyhnutných prác 

zdravotného strediska. Následne poslanci MZ sa rozhodnú či mesto odstúpi od úveru alebo 

ho ponechá na riešenie havarijného stavu zdravotného strediska.  

Poslanec Ševčík bol vždy proti prijatiu úveru z dôvodu vysokej čiastky. 

Podľa Mgr. Pupáka jediným argumentom úveru je výhodná úroková sadzba. Aj Mesto 

Hurbanovo má úverový limit, t.j. 50 % úverovej zaťaženosti, to znamená, že výšky 

pohľadávok nemôžu byť vyššie ako 50 % celého rozpočtu. Ak by mesto prijalo spomenutý 

úver dostalo by sa tesne pod 50 %, vrátane už prijatých úverov. Prijatie úveru v tejto dobe 

je nerentabilné.  

 

Uznesenie  č. 667/2022-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

súhlasí  

so zrušením uznesenia č. 610/2022-MZ a odstúpením od Zmluvy o úvere č. 685/CC/22 

uzatvorenej so Slovenskou sporiteľňou a.s., ktorej predmetom bolo poskytnutie úveru do 

výšky 1 800 000  EUR.  
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Z prítomných 6 poslancov hlasovalo: 

RNDr.Hamranová, PaedDr.,Mgr.Hajníková, Mgr. Pupák, Ševčík, Žigová              za                                 5                                                                                                                 

                                                                                                                                    proti                       0 

Schvarcz                                                                                                                      zdržal sa hlasovania   1 

 

K bodu 14 

Žiadosť o súhlas s obstaraním vysokozdvižnej plošiny   

Mgr. Závodský, primátor mesta konštatoval, že tento bod sťahuje z rokovania z dôvodu, 

že najvýhodnejšie financovanie zakúpenia nového vozidla by bolo zo schváleného úveru 

určeného na investičné aktivity mesta - uznesenia č. 610/2022-MZ, ktoré bolo zrušené 

v bode č. 13.  

 

K bodu 15 

Zmena účelu spolufinancovania projektu v rámci výzvy „Podpora udržateľnosti     

a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19“ na obstaranie  

interiérového vybavenia  

Mgr. Závodský, primátor mesta konštatoval, že tento bod odročí, nakoľko k dnešnému 

dňu riadiaci orgán nevydal písomné stanovisko k Žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok a predĺžil termín rozhodovania do 31.10.2022. 

 

K bodu 16 

Zrušenie uznesenia č. 647/2022-MZ, realizácia a financovanie vybraných prvkov na 

detskom ihrisku v rámci projektu CULTPLAY 

Materiál predkladala Mgr. Zahoranová, vedúca oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ. 

Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 

Na základe poslaneckého návrhu bol uznesením č. 647/2022 MZ z 39. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva primátor mesta požiadaný o oplotenie detského ihriska Cultplay, 

o určenie zodpovednej osoby za správu detského ihriska, osadenie kamery na 

monitorovanie priestoru a vysadenie min. 5ks drevín vyššieho vzrastu pre zatienenie 

ihriska v horizonte najbližších rokov.  

Pracovníci mesta zvolali pracovné stretnutie s navrhovateľom a všetkými dotknutými 

pracovníkmi. Na pracovnom stretnutí sa prebrali a zadefinovali všetky možnosti a 

potrebné úkony na zrealizovanie návrhu prijatého uznesením č. 647/2022 MZ.  

Zápis z pracovného stretnutia tvorí prílohu daného materiálu aj s navrhovanými 

riešeniami. Navrhované riešenia sme po konzultácii s navrhovateľom pánom poslancom 

Mgr. Štefanom Pupákom prešli a na základe dohody sme pristúpili k zrušeniu oplotenia a 

samotná realizácia sa bude vykonávať v nasledovnom rozsahu : Osadenie troch kamier, 

živý plot, nový herný prvok – pieskovisko, lavička , smetný kôš a vysadenie stromov.  

Z uvedeného zápisu sme do materiálu zapracovali najdôležitejšie body a zistenia:  

1. Kamerový systém – oddelenie regionálneho rozvoja osloví PNET so žiadosťou o 

predbežnú kalkuláciu na vybudovanie 2 ks solárnych kamier na stĺpy a jednej stacionárnej 

na samotný herný prvok. Nakoľko nie je po odbornej konzultácii s PNETom možné osadiť 
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tento typ kamier, navrhli alternatívu pripojiť sa zo všetkými troma kamerami na elektrinu 

v obytnom dome, kde je aj momentálne napojená jedna kamera – podružné meranie 

elektriny. Cenová ponuka: 2027,52 eur s DPH (príloha materiálu).  

2. Preverili sme možnosť výsadby živého plotu za novovybudovaným oplotením (typ 

porastu, bezpečnosť detí). Nakoľko regionálny úrad – odbor hygieny nedal jasné 

stanovisko návrh je, že by sa dal ako živý plot vtáčí zob. Predpokladaná cena : cca 300 eur 

s DPH na celý objekt.  

3. Preverila sa možnosť dať hroty proti vtákom na vežu ihrisku. Navrhujeme namiesto 

hrotov, plastového dravca, ktorý sa bežne používa na odstrašenie a jeho montáž je 

jednoduchšia. Cena cca 10-15 eur.  

Sumarizácia: Celkový rozpočet zostávajúcich eur z projektu Cultplay: 4557,65 eur, 

realizácia aktivít musí byť ukončená do konca monitorovacieho obdobia t.j do 31.12.2022. 

Predpokladané výdavky:  

1. Živý plot: vtáčí zob – cca 300 eur s DPH  

2. Nové pieskovisko + montáž: cca 800 eur s DPH  

3. Odstrašovač vtákov: 10- 15 eur s DPH  

4. Kamerový systém: 2027, 52 eur s DPH  

5. Výsadba stromov: platan javorolistý cca 120 cm - 5 ks – 500 eur  

Celkové predpokladané náklady:  

1. Cca 3650 eur s DPH (osadenie lavičky aj koša, nového pieskoviska s montážou, 3ks   

    kamier, odstrašovača vtákov, živý plot, výsadba stromu) 

 

Uznesenie  č. 668/2022-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

ruší  

uznesenie č. 647/2022 MZ z 39. zasadnutia Mestského zastupiteľstva   

schvaľuje  

realizáciu a financovanie osadenia lavičky aj koša, nového pieskoviska vrátane montáže, 

osadenie  kamier, odstrašovača vtákov, výsadbu živého plota a výsadbu stromov na 

detskom ihrisku sídlisko Stred.   

Financovanie predmetnej zákazky bude  z finančných prostriedkov operačného programu 

INTERREG V-A Slovensko – Maďarsko v rámci projektu “CULTPLAY – Vytvorenie 

interaktívnych tematických prvkov, inovatívne použitie kultúrneho dedičstva” do 

maximálnej výšky 4 500 eur. 

 

Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:                                   za                                 6                                                                                                                 

                                                                                                                                    proti                       0 

                                                                                                                                    zdržal sa hlasovania   0 
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K bodu 17 

Správa o výsledku kontroly hlavného kontrolóra mesta HK/5/2022 

Podľa § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

zmien a doplnkov, Ing. Cserge, hlavný kontrolór mesta predkladal mestskému 

zastupiteľstvu správu z výsledku kontroly HK/5/2022.  

Na základe Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo na I. polrok 

2022, schváleného uznesením č. 552/2021 – MZ na 34. zasadnutí MZ v Hurbanove dňa 

14. 12. 2021, vykonal v termíne od 20.06.2022 do 06.09.2022 kontrolu v povinnej osobe 

Mesto Hurbanovo, Komárňanská č. 91, 947 01 Hurbanovo, IČO: 00306452.  

Cieľom kontroly bolo overenie dodržiavania a uplatňovania právnych predpisov a 

interných noriem mesta pri procese verejného obstarávania, preverenie zákonného postupu 

verejného obstarávania a dodržania vysúťažených zmluvných podmienok v uzatvorených 

zmluvách zákazky s názvom: „Stavebné úpravy – obnova povrchu MK ulica Slobody, 

nám. Dr. Thege-Konkoly a Á. Fesztyho“. 

 

Údaje o rozsahu a hĺbke kontroly:  

1. Dokumentácia k predmetnému verejnému obstarávaniu  

2. Zmluva o dielo č. 12/2021  

3. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 12/2021  

4. Smernica Mesta Hurbanovo o verejnom obstarávaní, interný predpis mesta č. 1/2021 

 

Opis zistených nedostatkov:  

1. Kontrolovaný subjekt určil predpokladanú hodnotu zákazky na uskutočnenie 

stavebných prác na základe rozpočtu od projektanta vo výške 172 150,75 €. Vysúťažená 

cena diela úspešného uchádzača bola 167 496,08 € bez DPH. Celková hodnota naviac prác 

uvedená v Dodatku č.1 k ZMLUVE O DIELO č. 12/2021 je v sume 14 228,43 € bez DPH. 

Súčet vysúťaženej ceny diela 167 496,08 € bez DPH a celkovej hodnoty naviac prác 

uvedenej v dodatku č.1 k ZMLUVE O DIELO č. 12/2021 14 228,43 (súčet zmluvných 

cien) je 181 724 €.  

Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno meniť počas jej trvania bez 

nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný 

limit podľa §5 ods. 2, ak ide o zmluvu ... . Finančný limit civilných zákaziek s nízkou 

hodnotou na stavebné práce bol v kontrolovanom období nižší ako 180 000 € bez DPH. 

Prácami naviac uvedených v Dodatku č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 12/2021 ktorých 

hodnota je vyčíslená na 14 228,43 € bez DPH sa finančný limit 180 000 € prekročil. 

Verejný obstarávateľ svojim konaním porušil §18 ods. (3) zákona o verejnom obstarávaní. 

2. Štatutárny zástupca verejného obstarávateľa splnomocnil dňa 27.7.2021 spoločnosť s 

obchodným názvom Mgr. Vojtech Valkó na zastupovanie verejného obstarávateľa vo 

všetkých činnostiach v oblasti predmetného verejného obstarávania, okrem určenia 

víťaznej ponuky a uzatvorenia zmluvy s dodávateľom predmetu zákazky. V predloženom 

Zázname z prieskumu trhu Zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO vypracovanej 

splnomocnenou spoločnosťou dňa 16. 8. 2021 v bode 15. Vyhodnotenie ponúk podľa 

návrhov na plnenie kritérií – v EUR s DPH je určenie poradia uchádzačov.  
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V bode 17. je uvedená Identifikácia úspešného uchádzača:  

- Názov: Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s r. o.  

- Sídlo: Roľníckej školy 873, 945 01 Komárno,  

- IČO: 34096116 V bode 18.  

Cena víťaznej ponuky: 200 995,30 EUR s DPH. Oznámenie o výsledku verejného 

obstarávania splnomocnená spoločnosť zaslala jednotlivým uchádzačom emailom dňa 

17.8.2021. Splnomocnená spoločnosť určením víťaznej ponuky prekročila rámec 

splnomocnenia štatutárneho zástupcu verejného obstarávateľa podpísaného dňa 27.7.2021. 

 

Ing. Cserge uvádzal, že v správe o výsledku kontroly opísané nedostatky bodu č. 1 – opis 

zistených nedostatkov – nie je porušením §18 ods. (3) zákona o verejnom obstarávaní. 

Zdôraznil, že verejný obstarávateľ neporušil ustanovenia §18 ods. (3) zákona o verejnom 

obstarávaní. 

K bodu č. 2 – kontrolné zistenie: Splnomocnená spoločnosť určením víťaznej ponuky 

prekročila rámec splnomocnenia štatutárneho zástupcu verejného obstarávateľa 

podpísaného dňa 27.7.2021. 

Mesto Hurbanovo podalo námietky k obidvom kontrolným zisteniam v stanovenej 

lehote.  

Ing. Cserge uviedol, že obidve kontrolné zistenia zamietol. K bodu č. 1, na základe 

vyjadrenia  prvé kontrolné zistenie, t.j. námietka je opodstatnená. Druhé kontrolné zistenie 

bolo zamietnuté. 

Na základe vyššie popísaných odôvodnení je námietka neopodstatnená. 

 

Návrhy odporúčaní na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich 

vzniku:  

1. Za účelom preukázania a zabezpečenia transparentnosti, objektívnosti a 

nediskriminačného vyhodnotenia predložených ponúk upraviť Smernicu Mesta 

Hurbanovo o verejnom obstarávaní tak, že, pri hraničných hodnotách PHZ pre ZNH bude 

vždy zriadená 3 alebo viac členná komisia pre vyhodnotenie cenových ponúk, ktorá sa 

bude primerane riadiť ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.  

2. Do zmlúv, koncesných zmlúv alebo rámcových dohôd vždy zapracovať jasné, presné a 

jednoznačné podmienky ich úprav, vrátane úpravy ceny alebo opcie, rozsahu, povahu 

možných úprav a podmienky ich uplatnenia.  

 

Povinná osoba je podľa § 21 ods. 3 písm. d) a e) zákona č. 357/2015 Z. z. povinná prijať 

opatrenia na nápravu nedostatkov a odstrániť príčiny ich vzniku, predložiť písomný 

zoznam prijatých opatrení v lehote do 31. 10. 2022.  

Povinná osoba je podľa § 21 ods. 3 písm. g) zákona č. 357/2015 Z. z. povinná splniť 

prijaté opatrenia v lehote do 30. 11. 2022.  

Návrh správa o výsledku kontroly doručený povinnej osobe dňa 24. 08. 2022.  

Táto správa o výsledku kontroly je spracovaná na 10 stranách a súčasťou je 5 príloh. 
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V rámci diskusie Mgr. Zahoranová, vedúca oddelenia regionálneho rozvoja okamžite 

zareagovala a ozrejmila vyjadrenie pána kontrolóra nasledovne: 

Pán kontrolór v 1. bode v správe o výsledku kontroly uviedol, že mesto porušilo zákon 

o verejnom obstarávaní. Avšak na rokovaní MZ zmenil názor, keďže mesto neporušilo 

zákon o VO.  

Z toho dôvodu k porušeniu zákona zo strany Mgr. Zahoranovej neboli uvedené žiadne 

argumenty. Zároveň v správe bolo konštatované, že posledná ponuka bola predložená 12 

minút pred ukončením lehoty na podávanie ponúk. Daná skutočnosť nemala vplyv na 

výsledok verejného obstarávania. V zákone nie je uvedené ustanovenie toho, že sa ponuka 

nemôže prijať. To znamená, že kritériá hospodárskej súťaže boli dodržané.  

K ďalšiemu bodu, čo sa týka porušenia právomoci externého obstarávateľa, spoločnosť 

bola poverená kompletne celou administráciou verejného obstarávania. Celý zápis 

prieskumu trhu bol schválený pracovníkom mesta, vedúcim oddelení, resp. posledné slovo 

mal štatutár.  

Ing. Cserge poznamenal, že správa o výsledku kontroly bola predkladaná mestskému 

zastupiteľstvu. MZ alebo primátor mesta môže dotazovať hlavného kontrolóra, následne 

primátor mesta môže poveriť zamestnanca úradu. Pán kontrolór oponoval na správanie sa 

vedúcej odd. regionálneho rozvoja, ktorá sa začala obhajovať. 

Mgr. Závodský, primátor mesta dotazoval hlavného kontrolóra, či bolo správne 

pochopené jeho vyjadrenie. Nakoľko v pripravenej správe o kontrole bolo uvedené, že 

mesto porušilo zákon  o verejnom obstarávaní a na rokovaní MZ hlavný kontrolór už 

uviedol neporušenie zákona. 

Ing. Cserge sa ospravedlnil a potvrdil neporušenie zákona o VO zo strany mesta. 

Poslanec Ševčík sa pýtal, z akého dôvodu mesto splnomocnilo spoločnosť na zastupovanie 

verejného obstarávateľa. 

Mgr. Závodský, primátor mesta uviedol, že z dôvodu pracovnej zaťaženosti Mgr. 

Zahoranovej, nakoľko toho času už bola poverená riadením oddelenia regionálneho 

rozvoja. 

Poslanec Ševčík vyjadril pochybnosť priebehu verejného obstarávania. 

Mgr. Zahoranová navrhla, aby nejasnosti predmetnej veci boli vyšetrené vyšším 

kontrolným orgánom. 

Mgr. Pupák najprv načrtol predchádzajúce udalosti, keď v máji 2021 prebehlo 

prerozdelenie rezervného fondu, mestským zastupiteľstvom bola schválená finančná 

čiastka 230 000 € na rekonštrukciu cesty v centre mesta a v Novej Trstenej. Podľa pána 

poslanca sa mala vypracovať projektová dokumentácia a vysúťažiť cenu v jednom balíku. 

Následne to predkladať pred mestské zastupiteľstvo na schválenie ďalšieho postupu. 

Kritizoval prístup mesta a zvolený postup prác, pričom podľa jeho názoru sa asfaltovanie 

ciest zbytočne predražilo. 

Mgr. Závodský, primátor mesta ku kontrole poznamenal, mrzí ho prístup pána kontrolóra, 

ktorý vydal správu s obvinením mesta o pochybení, ktorú následne odvolal. Navrhol, aby 

predloženú správu pán kontrolór prepracoval a prosil ho ostať nestranným a nezaujatým, 

nakoľko svojim neprofesionálnym prístupom zbytočne spochybnil zákonné konanie mesta 

a tým vrhol zlý tieň na mesto.  
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Uznesenie  č. 669/2022-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

berie na vedomie  

správu o výsledku kontroly HK/5/2022. 

 

Z prítomných 6 poslancov hlasovalo: 

PaedDr.,Mgr.Hajníková, Mgr. Pupák, Ševčík, Schvarcz, Žigová                         za                                 5                                                                                                                 

                                                                                                                                    proti                       0 

RNDr.Hamranová,                                                                                                      zdržal sa hlasovania   1 

 

K bodu 18 – R ô z n e 

18.1 Súhlas s odpredajom nehnuteľnosti – Jozef Ruško a Margita Rušková   

Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ.  Písomná správa tvorí 

prílohu zápisnice. 

Dňa 25.05.2022 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť od manželov Jozefa 

Ruška a Margity Ruškovej, obaja bytom Pivovarská 2524/31, 947 03 Hurbanovo - Bohatá 

ohľadom odkúpenia pozemkov vo vlastníctve Mesta Hurbanovo. Jedná sa o pozemky v k. 

ú. Bohatá, ulica Pivovarská, a to: - parcela registra „C“ č. 1485/31 – ostatná plocha o 

výmere 132 m2 - parcela registra „C“ č. 1508/7 – ostatná plocha o výmere 20 m2. 

Uvedené pozemky sú evidované na LV č. 907 a sú vo vlastníctve Mesta Hurbanovo. 

Obhliadkou vyššie uvedených pozemkov bolo zistené, že na pozemku par.č. 1508/7 sa 

nachádza stavba plynárenského zariadenia, ktoré je vo vlastníctve SPP, a.s. Toto 

zariadenie sa nachádza na ulici Pivovarská, Hurbanovo – Bohatá. Predaju predmetných 

pozemkov musí predchádzať geometrické oddelenie časti pozemku, na ktorom sa 

nachádza zariadenie SPP a.s. V prípade odsúhlasenia odpredaja žiadaných nehnuteľností, 

dajú žiadatelia vypracovať geometrický plán na oddelenie parcely pod plynárenským 

zariadením, a to na vlastné náklady. Po oddelení parcely pristúpi mesto k schváleniu 

samotného predaja. 

 

Uznesenie  č. 670/2022-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

súhlasí  

s odpredajom pozemkov v k. ú. Bohatá, a to registra „C“ parc. č. 1485/31, vedeného na 

LV č. 907 a novej parcely vytvorenej rozdelením parcely registra „C“ číslo 1508/7, 

vedeného na LV č. 907, na ktorej sa nachádza plynárenské zariadenie, ktoré je vo 

vlastníctve SPP, a.s., ktorá bude presne označená parcelným číslom a výmerou podľa 

vyhotoveného geometrického plánu na oddelenie parcely, na ulici Pivovarská, Hurbanovo 

– Bohatá. Geometrický plán dajú vyhotoviť žiadatelia na vlastné náklady. 

Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:                                    za                                 6                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
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18.2 Odkúpenie pozemkov pod trafostanicami – Západoslovenská distribučná, a.s. –    

         I. kolo   

Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ.  Písomná správa tvorí 

prílohu zápisnice. 

Dňa 11.07.2022 obdržalo Mesto Hurbanovo žiadosť od spoločnosti 

Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, zapísaná v 

Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 3879/B, IČO: 

36 361 518 ohľadom odkúpenia pozemkov pod existujúcimi stavbami trafostaníc, ktoré 

pozemky sú vo vlastníctve mesta. Jedná sa o nasledovné pozemky:  

- parcela registra „C“ č. 2818 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 169 m2, zapísaná na 

LV č. 2376, k. ú. Hurbanovo (ulica Á. Fesztyho),  

- parcela registra „C“ č. 1446/11 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 34 m2 , zapísaná 

na LV č. 907, k. ú. Bohatá (ulica Sládkovičova).  

Na vyššie uvedených pozemkoch sa nachádzajú stavby – distribučné trafostanice TS 0011- 

203 (na parcele č. 2818) a TS 0011-207 (na parcele 1446/11). Uvedené trafostanice sú vo 

vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ má záujem vysporiadať pozemky, na ktorých sú 

umiestnené vyššie uvedené stavby trafostaníc. V zmysle Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom Mesta Hurbanovo je výška kúpnej ceny stanovená na 22 €/m2 (parcela 

registra „C“ č. 2818 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 169 m2, k. ú. Hurbanovo) a  

9 €/m2 (parcela registra „C“ č. 1446/11 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 34 m2, k. 

ú. Bohatá). Žiadateľ navrhuje kúpnu cenu vyššie uvedených pozemkov vo výške 15,00 

€/m2, t.j. kúpna cena pozemkov o rozlohe 203 m2 by bola v celkovej výške 3.045,00 €. 

Nakoľko sa jedná o verejný záujem, mestský úrad navrhuje akceptovať cenu ponúknutú 

žiadateľom. Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení v § 9a, ods. 8, písm. e) 

pripúšťa majetok mesta predať bez verejnej súťaže alebo dobrovoľnej dražby v prípadoch 

hodných osobitného zreteľa, o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou 

väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 

 

Uznesenie  č. 671/2022-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

konštatuje,  

že odpredaj pozemkov, parcela registra „C“ č. 2818 – zastavaná plocha a nádvorie o 

výmere 169 m2, zapísaná na LV č. 2376, k. ú. Hurbanovo a parcela registra „C“ č. 

1446/11 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 34 m2, zapísaná na LV č. 907, k. ú. 

Bohatá do vlastníctva žiadateľa spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. za kúpnu 

cenu 15 €/m2, je prípad hodný osobitného zreteľa  

odôvodňuje prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne:  

Na vyššie uvedených pozemkoch sa nachádzajú stavby – distribučné trafostanice TS 0011-

203 (na parcele č. 2818) a TS 0011-207 (na parcele 1446/11).  

Uvedené trafostanice sú vo vlastníctve žiadateľa. Z toho dôvodu má žiadateľ záujem 

vysporiadať pozemky, na ktorých sú umiestnené vyššie uvedené stavby trafostaníc. V 

danom prípade sa jedná o verejný záujem  
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schvaľuje  

zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo odpredať pozemky, parcelu registra „C“ č. 2818 – 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 169 m2, zapísaná na LV č. 2376, k. ú. Hurbanovo a 

parcelu registra „C“ č. 1446/11 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 34 m2, zapísaná 

na LV č. 907, k. ú. Bohatá do vlastníctva žiadateľa spoločnosti Západoslovenská 

distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava za kúpnu cenu 15 €/m2, t. j. 

kúpna cena spolu: 3 045,00 €. 

 

Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:                                    za                                 6                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

18.3 Odkúpenie pozemku – Milan Kasanovský a Monika Kasanovská – I. kolo   

Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ.  Písomná správa tvorí 

prílohu zápisnice. 

Dňa 27.07.2022 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť od manželov Milana a 

Moniky Kasanovských, obaja bytom Sládkovičova 2588/26, 947 03 Hurbanovo – Bohatá, 

ohľadom  odkúpenia  pozemkov vo vlastníctve Mesta  Hurbanovo.  

Jedná sa o pozemky v k. ú. Bohatá, ulica Pivovarská, a to:  

- parcela registra „C“ č. 1485/34 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 m2 , 

- parcela registra „C“ č. 1485/33 – ostatné plochy o výmere 90 m2.  

Uvedené pozemky sú evidované na LV č. 907 a sú vo vlastníctve Mesta Hurbanovo. 

Dôvodová správa: Žiadatelia sú vlastníkmi stavby rodinného domu so súpisným číslom 

2522, ktorý je postavený na parcelách č. 1485/34 a 1529/4 (LV č. 1548). Žiadané pozemky 

tvoria súčasť rodinného domu ako aj predzáhradku rodinného domu. Z toho dôvodu by 

chceli žiadatelia vysporiadať pozemky, ktoré prislúchajú k ich rodinnému domu a okoliu 

rodinného domu, ktoré využívajú ako predzáhradku a záhradku. Zákon č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v platnom znení v § 9a, ods. 8, písm. e) pripúšťa majetok mesta predať bez 

verejnej súťaže alebo dobrovoľnej dražby v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o 

ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

mestského zastupiteľstva. Nakoľko žiadané pozemky priamo susedia a sú využívané ako 

súčasť rodinného domu, ktorý je vo vlastníctve žiadateľov, tieto pozemky nie sú pre Mesto 

Hurbanovo využiteľné pre iné účely, nie je predpoklad, že by sa predali formou verejnej 

súťaže alebo dobrovoľnej dražby. 

 

Uznesenie  č. 672/2022-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

konštatuje,  

že odpredaj pozemkov v k. ú. Bohatá, ulica Pivovarská, a to:  

- parcela registra „C“ č. 1485/34 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 m2,  

- parcela registra „C“ č. 1485/33 – ostatné plochy o výmere 90 m2, do bezpodielového 

spoluvlastníctva manželov Milana Kasanovského a Mgr. Moniky Kasanovskej, obaja 
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bytom Sládkovičova 2588/26, 947 03 Hurbanovo - Bohatá, za kúpnu cenu stanovenú v 

zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo, prílohy č. 3, vo 

výške 9,00 €/m2, je prípad hodný osobitného zreteľa  

odôvodňuje prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne: Žiadané pozemky priamo 

susedia a sú využívané ako súčasť rodinného domu ako predzáhradka a záhradka. Tento 

rodinný dom je vo vlastníctve žiadateľov a tieto pozemky nie sú pre Mesto Hurbanovo 

využiteľné pre iné účely  

schvaľuje  

zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo odpredať nehnuteľnosti v k. ú. Bohatá, a to:  

- parcelu registra „C“ č. 1485/34 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 m2,  

- parcelu registra „C“ č. 1485/33 – ostatné plochy o výmere 90 m2 do bezpodielového 

spoluvlastníctva manželov Milana Kasanovského a Mgr. Moniky Kasanovskej, obaja 

bytom Sládkovičova 2588/26, 947 03 Hurbanovo - Bohatá, za kúpnu cenu stanovenú v 

zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo, prílohy č. 3, vo 

výške 9,00 €/m2, t. j. kúpna cena celkom: 828,00 €. 

 

Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:                                    za                                 6                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

18.4 Odkúpenie pozemkov – Štefan Hamran – I. kolo   

Mgr. Peter Závodský, primátor mesta k uvedenému bodu uviedol, že na základe žiadosti 

o zrušení odkúpenia pozemkov zo strany záujemcu bod stiahne z rokovania MZ. 

 

18.5 Odkúpenie pozemkov – Dávid Kováč 

Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ.  Písomná správa tvorí 

prílohu zápisnice. 

Dňa 08.07.2022 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť od pána Dávida Kováča, 

bytom Úzka 3, 947 01 Hurbanovo ohľadom odpredaja pozemkov, parcely registra „C“ č. 

1612 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 592 m2 , k. ú. Hurbanovo a parcely registra 

„C“ č. 1613 – záhrada o výmere 535 m2, k. ú. Hurbanovo, ktoré sú vlastníctve Mesta 

Hurbanovo. Tieto pozemky sú vedené na LV č. 2376. Jedná sa o pozemky na ulici Úzka. 

Žiadateľ uvádza vo svojej žiadosti, že uvedené nehnuteľnosti by chcel odkúpiť do svojho 

vlastníctva z dôvodu, že v budúcnosti by tu chcel postaviť rodinný dom. Žiadateľ nemá 

voči mestu pozdĺžnosti. Predaj formou osobitného zreteľa nie je odôvodnený.  

Mesto Hurbanovo neodporúča vyššie uvedené pozemky odpredať, nakoľko má na tomto 

území iný zámer. Právny rámec: § 9a ods. 1) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí: Ak 

tento zákon neustanovuje inak, prevody vlastníctva majetku obce sa musia vykonať a) na 

základe obchodnej verejnej súťaže,22b) b) dobrovoľnou dražbou22c) (ďalej len „dražba“) 

alebo c) priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku 

stanovenej podľa osobitného predpisu. 
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NÁVRH NA UZNESENIE č. 1  

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  

s ú h l a s í  

s odpredajom pozemkov v k. ú. Hurbanovo, a to: parcely registra „C“ č. 1612 – zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 592 m2 a parcely registra „C“ č. 1613 – záhrada o výmere 535 

m2, ktoré sú vedené na LV č. 2376 do výlučného vlastníctva pána Dávida Kováča, bytom 

Úzka 3, 947 01 Hurbanovo za kúpnu cenu stanovenú v zmysle Zásad hospodárenia a 

nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo, prílohy č. 3, vo výške 14,00 €/m2.  

 

Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:                                   za                                 0                                                                                       

PaedDr.,Mgr.Hajníková,RNDr.Hamranová,Mgr.Pupák,Ševčík,Schvarcz,Žigová     proti                       6 

                                                                                                                                     zdržal sa hlasovania   0 

Tento návrh na uznesenie poslancami MsZ nebol prijatý. 

 

18.6 Zmena nájomnej zmluvy na terasu – RMB Com, s.r.o. 

Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ.  Písomná správa tvorí 

prílohu zápisnice. 

Dňa 15.07.2022 Mesto Hurbanovo obdržalo žiadosť od spoločnosti RMB Com, 

s.r.o., so sídlom Holanovo 2012/53, 947 01 Hurbanovo, IČO: 53796012 ohľadom zmeny 

podmienok v nájomnej zmluve, ktoré boli prijaté uzneseniami Mestského zastupiteľstva v 

Hurbanove č. 487/2021- MZ a č. 504/2021-MZ.  

Dôvodová správa: Spoločnosť RMB Com, s.r.o. prenajíma na základe nájomnej zmluvy č. 

NEH_080/2021 prevádzku cukrárne spolu s vonkajšou terasou na pozemku č. 1446/12 – 

ostatná plocha na ulici Sládkovičova. Žiadateľ žiada zmenu podmienky v nájomnej 

zmluve tak, že plocha vonkajšej terasy o výmere 90 m2 by sa prenajímala každoročne v 

období od 01.05. do 30.09., t.j. 5 mesiacov v roku.  

Tým by sa nájomná výška nájmu rozdelila nasledovne: za výmeru 102 m2 – budova 

cukrárne - výška nájmu sa stanovuje počas celého roka na 1.020 € a výška nájmu z 

výmery 90 m2 – letná terasa - výška nájmu sa stanovuje 800,- € (za obdobie 5 mesiacov v 

roku), t. j. nájomné by bolo spolu 1.820 €. 

 

Uznesenie  č. 673/2022-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

súhlasí  

s vyhotovením Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve o prenájme pozemku na dočasné užívanie 

č. NEH_080/2021 zo dňa 29.10.2021. Týmto dodatkom sa zmení odsek prvý a odsek 

druhý Článku 5 Výška a splatnosť nájomného. Ostatné podmienky a znenie Nájomnej 

zmluvy o prenájme pozemku na dočasné užívanie č. NEH_080/2021 zo dňa 29.10.2021 

zostávajú nezmenené. 
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Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:                                    za                                 6                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

18.7 Prejednanie petície – Odvolanie správcu bytov Grand s.r.o. a vrátenie do správy 

Bytkomfortu s.r.o. 

Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ.  Písomná správa tvorí 

prílohu zápisnice. 

Mesto Hurbanovo dňa 07.07.2022 prijalo „Petíciu nájomníkov bytov za odvolanie 

správcu bytov Grand s.r.o.“, ktorú predložila Andrea Kakašová.  

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 

11.07.2022 na základe telefonickej výzvy. V prípade tejto petície sa nejedná o pakovanú 

petíciu. Odovzdané boli 2 ks petičné hárky, s celkom 27 platnými podpismi.  

Cieľom petície je odvolanie správcu bytov Grand, správa bytov a domov, s.r.o. a vrátenie 

správy spoločnosti Bytkomfort s.r.o..  

Obsah petície: Petícia nájomníkov bytov za odvolanie správcu bytov Grand s.r.o. My 

podpísaný občania bytovky na Sládkovičovej 34 a 35, žiadame zastúpenie mestského 

úradu v Hurbanove, aby zrušil zmluvu zo správcom bytovky, na základe nespokojnosti 

obyvateľov voči neplneniu si svojich úloh. Zároveň žiadame zastúpenie mestského úradu 

(Primátora, Poslancov), aby nás vrátil do správy Bytkomfortu s.r.o Nové Zámky.  

Petícia bola dňa 27.07.2022 prejednaná primátorom mesta za prítomnosti dvoch poslancov 

MZ a podávateľky petície. Mesto vzhľadom na nespokojnosť vyjadrenú nájomcami, a tiež 

nakoľko bolo porušené ustanovenie 6.5 Mandátnej zmluvy č. MDT 001/2021, zmluvu so 

správcom GRAND, správa bytových domov s.r.o., vypovedalo.  

Správa bude ukončená v zmysle ustanovení zmluvy k 28.02.2023, v tomto čase bude 

vykonané verejné obstaranie na novú správcovskú spoločnosť. Nový správca zaháji správu 

od 01.02.2023, o podrobnostiach budú nájomcovia včas a riadne informovaní. Súčasný 

správca bol požiadaný o schválenie dohody na ukončenie zmluvy k 31.12.2022.  

V prípade podpisu dohody nový správca zaháji správu od 01.01.2023. Výpoveď bola 

správcovi zaslaná listom aj elektronicky. Listová zásielka sa vrátila dňa 09.08.2022 s 

označením „Adresár nezastihnutý“. Prostredníctvom portálu UPVS (slovensko.sk) bola 

správa doručená dňa 12.08.2022. Mesto teda petícii v časti odvolaní správcu bytov 

vyhovelo. Požiadavku petície ohľadom vrátenia správy k spoločnosti Bytkomfort s.r.o. nie 

je možné splniť, nakoľko správca bude vybraný na základe zákonom predpísaného 

postupu vo verejnom obstarávaní. 

 

Mgr. Pupák sa v mene obyvateľov informoval ohľadne nedoplatkov, ktoré boli vyčíslené 

zo strany správcu. 

Ing. Dobi uviedol, že správca spravuje mestské byty, súčasťou správy sú aj vymáhania 

poplatkov a nájomného od nájomcov. To znamená, že až do ukončenia zmluvy správca 
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zodpovedá za svoju činnosť. V prípade, že z výpovede vyplývajú úlohy, ktoré by nevedel 

plniť je povinný o tom informovať mesto, resp. majiteľa bytu. Všetky nedoplatky sú 

obyvatelia povinní zaplatiť správcovi, ktoré následne budú poukázané mestu. V prípade 

preplatkov je ich povinný vrátiť nájomcom. V takých prípadoch Ing. Dobi žiadal 

obyvateľov, aby napísali písomnú výzvu na vrátenie finančnej čiastky. 

Mgr. Závodský, primátor mesta dodal, že pokiaľ od správcu nedostanú odpoveď 

o vyhodnotení reklamácie o vyúčtovaní, zo zákona sa platiť nemusí. 

 

Uznesenie  č. 674/2022-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

berie na vedomie  

Petíciu nájomníkov bytov za odvolanie správcu bytov Grand, správa bytov a domov, s.r.o.. 

 

Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:                                    za                                 6                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

18.8 Organizačná štruktúra Mestského úradu Hurbanovo 

Materiál predkladal Mgr. Závodský, primátor mesta.  Písomná správa tvorí prílohu 

zápisnice. 

V zmysle § 13 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov v prílohe predkladám Organizačnú štruktúru Mestského úradu v 

Hurbanove so zapracovanými zmenami k dátumu 01.09.2022.  

Od poslednej predloženej Organizačnej štruktúry Mesta Hurbanovo zo dňa 01.10.2021 

prišlo ku dňu 01.09.2022 k nasledovným zmenám:  

- Prišlo k zníženiu o 4 zamestnancov na úseku separácie odpadov, čo je 4,0 úväzku na 

oddelení úseku služieb a odpadového hospodárstva. Od poslednej predloženej 

organizačnej štruktúry k iným zmenám neprišlo. 

 

Uznesenie  č. 675/2022-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

berie na vedomie  

Organizačnú štruktúru Mestského úradu v Hurbanove k 01.09.2022. 

Z prítomných 6 poslancov hlasovalo:                                    za                                 6                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

K bodu 19 – D i s k u s i a 

V rámci diskusie Mgr. Závodský, primátor mesta poprosil obyvateľov mesta, aby 

hlasovaním pomohli mestu získať mestský park v rámci súťaže Lidl – Čistinka. 

RNDr. Hamranová informoval o pripravených kultúrnych podujatiach: 

- 17.9.2022 – 100. výročie založenia Novej Trstenej,  
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- 18.9.2022 – Hurban market na námestí Dr. M. Thege-Konkolyho, lokálny trh 

s občerstvením, 

- 23.9.2022 – Slávnostná akadémia s udeľovaním ceny primátora mesta spojená 

s koncertom Karmen Pál Baláž.  

Na všetky podujatia srdečne pozvala aj obyvateľov mesta. 

Poslanec Ševčík informoval o projektoch, ktoré boli realizované a schválené poslancami 

mestského zastupiteľstva za posledné štyri roky.     

 

K bodu 20 - Záver  

Nakoľko  program  rokovania  mestského zastupiteľstva  bol prerokovaný, primátor 

mesta Mgr. Peter Závodský sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 40. 

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove. 

 

 

 

 

 

                                                                                            Mgr. Peter  Z á v o d s k ý 

                                                                                              primátor mesta 

 

 

 

 

 

Overovatelia:   Eduard Ševčík   

 

                          Anna Žigová 

 

 

 


