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Z á p i s n i c a 

 

zo  6.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,  

ktoré sa konalo dňa 19. 9. 2019 

 

Rokovanie  6.  zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v  Hurbanove otvoril        

Mgr. Peter Závodský, primátor  mesta za účasti 11 poslancov (prezenčná listina je 

prílohou tejto zápisnice).  

  

Ďalší prítomní: RNDr. Mária Hamranová, zástupkyňa primátora mesta 

                     Ing. Adriana Kasášová, prednostka MsÚ 

Ing. Margita Rechtorisová, vedúca ekonomického oddelenia MsÚ 

Ing. Edita Gogolová, hlavná účtovníčka ekonomického odd. MsÚ 

Ing. Zoltán Veres, referent správneho oddelenia MsÚ 

Mgr. Roland Hulko, vedúci oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ 

Mgr. László Deme, riaditeľ ZŠ s MŠ ÁF s VJM – Feszty Árpád   

Alapiskola és Óvoda Hurbanovo 

Zoltán Bara, riaditeľ Pons Danubii EGTC Komárno 

Arpád Daráž, náčelník MsP Hurbanovo 

 

Neprítomný – ospravedlnený: Ing. Koloman Cserge, hlavný kontrolór mesta 

 

Primátor mesta Mgr. Peter Závodský predložil návrh programu rokovania.  
 

  1. Otvorenie, schválenie pracovných komisií a zapisovateľky 

  2. Interpelácia 

  3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 

  4. Návrh Dodatku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia o prenajímaní bytov vo   

      vlastníctve mesta Hurbanovo 

  5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení názvov ulíc v meste Hurbanovo   

      v jeho mestských častiach Holanovo, Konkoľ, Nová Trstená, Vék a Zelený Háj 

  6. Plnenie rozpočtu Mesta Hurbanovo za I. polrok 2019 a organizácií v jeho   

      zriaďovateľskej pôsobnosti  

  7. Návrh II. zmeny rozpočtu Mesta Hurbanovo na rok 2019 a organizácií v jeho   

      zriaďovateľskej pôsobnosti 

  8. Návrh na zloženie inventarizačných komisií na inventarizáciu majetku mesta v roku  

      2019  

  9. Rôzne 

      9.1 Súhlas s odpredajom pozemku – Turan Kreci 

      9.2 Súhlas so zámenou častí pozemkov – Júlia Kajanová 

      9.3 Žiadosť o zľavu z nájomného – Sidónia Oláh – Black Diamond 
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      9.4 Žiadosť o odpredaj pozemku – Tomáš Lakatoš 

      9.5 Žiadosť o odpredaj pozemku – Tímea Bendíková 

      9.6 Žiadosť o prenájom pozemku – Mária Halászová 

      9.7 Žiadosť o prenájom pozemku – Norbert Takács 

      9.8 Žiadosť o prenájom miestnosti – Rodinné centrum SLUNCE n.o. 

      9.9 Poslanecký návrh – vyčlenenie prostriedkov z rozpočtu mesta – výdajňa potravín   

            a Miestna organizácia  SČK 

    9.10 Investičné akcie – informácia o ich realizácii – Hroznová ul., Hviezdoslavova ul.   

            a areál futbalového štadióna 

    9.11 Projekt „Podpora rozvoja športu“ – postavenie malej ľadovej plochy  

    9.12 Prenájom pozemku – SZĽH Infra, s.r.o. 

    9.13 Parkovacia politika v meste – informatívna správa 

    9.14 Poradovník na nájomné byty vo vlastníctve mesta Hurbanovo 

    9.15 Poslanecký návrh – Kúpna zmluva PROSPECT, spol. s r.o. – informatívna správa 

    9.16 Vystúpenie mesta Hurbanovo zo Združenia miest a obcí Žitného ostrova  

    9.17 Návrh na schválenie predsedu a člena Komisie dopravy a verejného poriadku pri   

            MZ Hurbanovo 

 10. Diskusia 

 11. Záver 

 

Program rokovania 6. zasadnutia mestského zastupiteľstva konaného dňa 19. 9. 2019 bol 

poslancami mestského zastupiteľstva jednohlasne schválený. 

 

Mgr. Peter Závodský, primátor mesta predložil návrh na zloženie  pracovných  komisií 

a určil zapisovateľku a overovateľov zápisnice nasledovne: 

 

Návrhová komisia:      Bc. Štefan  Tomaščin                                                                                                            

                                                                        Mgr. Štefan Pupák                                                                                   

                                                                        Ctibor Melich 

                                                                         

Mandátová komisia:       RNDr. Mária  Hamranová 

                  JUDr. Miroslav Rusňák 

        Jozef  Doležaj 

 

Zapisovateľka:                                     Silvia   Fejesová 

 

Overovatelia:      Mgr. Ľuboš   Tužinčin                   

         František  Schvarcz 

 

Navrhnuté zloženie pracovných komisií bolo poslancami mestského zastupiteľstva 

schválené. 
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K bodu 2 -  I n t e r p e l á c i a 

        V rámci interpelácie primátor mesta odpovedal na dotazy z predchádzajúceho 

zasadnutia mestského zastupiteľstva. 

Mgr. Tužinčin upriamil pozornosť na nahromadené smeti a na nepokosené časti z ul. 

Dunajská smerom k železnici. Daná lokalita bola riešená, bola vyčistená a pokosená. 

- Tlmočil prosbu obyvateľov mestskej časti Nová Trstená na označenie autobusovej 

zastávky vhodným spôsobom kvôli väčšej bezpečnosti tade prechádzajúcich ľudí, 

prípadne osadenie dopravnej tabule zníženia rýchlosti. Dopravné riešenie pri Novej 

Trstenej bolo prerokované s Regionálnou správou a údržbou ciest v Nitre, stredisko 

Komárno ako aj s Okresným dopravným inšpektorátom v Komárne, v súčasnosti je 

v schvaľovacom procese umiestnenie dopravného značenia „Pozor chodci“. 

Poslanec Melich sa pýtal, že kto je zodpovedný za čistenie a odvoz odpadu z parkoviska 

za Pavlovým dvorom, kde parkujú kamióny.  

- Mesto oslovilo SSC Bratislava s požiadavkou o pravidelné čistenie a odvoz 

odpadkov z daného odstavného parkoviska. SSC nám odpovedala, že tak vykonávajú 

2 krát do mesiaca. Taktiež bolo zistené, že daná časť parkoviska je v katastrálnom 

území obce Bajč a nie Hurbanova. 

Poslanec Bc. Tomaščin prosil vyčísliť celoplošný postrek.  

- V meste Hurbanovo sa vykonalo 1 krát celoplošné postrekovanie a 1 krát postrek 

areálu mestského štadiónu. Celkové náklady boli vyčíslené na sumu 2 016 €. Mesto 

Hurbanovo zaslalo na Environmentálny fond žiadosť o refundáciu týchto nákladov. 

Poslanec Ševčík žiadal vhodným spôsobom označiť náučný chodník.  

- Na náučnom chodníku sa minulý rok vymenili 2 informačné tabule v rámci 

projektu Tu sme doma, taktiež sa minulý rok premaľovali turistické značky, 

bohužiaľ dochádza k preoraniu chodníka vlastníkmi pozemku pri obhospodarovaní 

pôdy. 

Poslanec Botoš upozornil na nefunkčný rozhlas na Agátovej ulici, na poškodený chodník 

na Podzáhradnej a Železničnej ulici.  

- Nefunkčný mestský rozhlas, ako aj poškodené chodníky boli opravené. 

Poslankyňa PaedDr., Mgr. Angelika Hajníková upresnila prosbu z predchádzajúceho 

zasadnutia o výmenu závesov kultúrneho domu, nakoľko aj z hygienického hľadiska sú 

závadné.  

- Pri riešení výmeny závesov v kultúrnom dome boli preverené predpokladané 

cenové náklady, kde bolo zistené, že len materiál (látka) by stál cca 4 800 € a k tomu 

je ešte potrebné pripočítať ušitie a ďalší potrebný materiál. Celková kalkulácia 

nákladov vychádza na cca 8.000 €. Prioritnejšia je požiadavka na opravu strechy. 

  

      V rámci interpelácie Bc. Tomaščin tlmočil prosbu obyvateľov mesta, aby bola 

zabezpečená pravidelná kontrola neprispôsobivých občanov prostredníctvom mestskej 

polície a miestnej občianskej poriadkovej služby na ulici Malej, ktorí sa presťahovali z ul. 

Kvetnej. Sťažoval sa na odstavené motorové vozidlo v čom spávajú deti. 

- Tlmočil sťažnosť obyvateľov ul. Výskumnícka na šírenie peľových alergií 

koncom mesiaca august, na kvitnúcu ambróziu a palinu, prosil mesto o pravidelné kosenie 
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verejných priestranstiev.  

- Pýtal sa, ako vie mesto zabrániť vyvážaniu domového odpadu pri jesenných 

upratovaniach v záhradách, nakoľko vo viacerých miestach sa hromadí odpad. 

- Navrhol opraviť alebo vymeniť poškodené uličné vpuste pri mestskom nájomnom  

bytovom dome na ul. Sládkovičova, pri prívalových dažďoch voda neodteká. Ďalej žiada, 

aby na ul. Novej boli vymenené kanalizačné poklopy, nakoľko cez túto ulicu pravidelne 

prechádzajú ťažké mechanizmy, ktoré ich poškodzujú.  

Mgr. Závodský, primátor mesta odpovedal, že problematika ul. Malej sa rieši aj 

prostredníctvom sociálnych terénnych  pracovníčok, bola oslovená aj kuratela. Pracovníci 

mestskej polície a MOPS-kári pravidelne kontrolujú stav.  

Kosenie tráv spôsobujúcich alergie mesto hneď riešilo, prosí obyvateľov upozorniť na 

problémové lokality. 

Čierne skládky mestská polícia pravidelne monitoruje a mestské vodárne a kanalizácie 

mesta čistia znečistený filter uličných vpustí.  

Arpád Daráž, náčelník mestskej polície k prvej interpelácii dodal, že majiteľ vozidla 

bude vyzvaný na odstránenie vozidla z ul. Malej. 

Poslanec Botoš poďakoval za opravu chodníka na Železničnej ulici.  

- Pýtal sa, kedy  budú vrátené finančne prostriedky  občanom, ktorí už zaplatili za 

rozposlané výzvy za odvoz komunálneho odpadu po dobe splatnosti, a či bolo vyvodené 

dôsledkové konanie voči osobe, ktorá pochybila. 

- Pripomenul ulicu Malá, nakoľko motorové vozidlo je odstavené na verejnom 

priestranstve, malo byť dávno odstránené a apeloval na mestských policajtov ohľadne 

zhromažďovania neprispôsobivých občanov pri základnej umeleckej škole vo večerných 

hodinách. 

- Pýtal sa na vyriešenie umiestnenia verejných toaliet v meste. 

Mgr. Závodský, primátor mesta uviedol, že nebolo povedané,  že sa ľuďom vrátia 

peniaze, ktoré už zaplatili na základe výzvy za likvidáciu komunálneho odpadu. 

Obyvatelia sa môžu dostaviť na mestský úrad, kde každý prípad bude prešetrený.  

O zhromažďovaní neprispôsobivých občanov má mestská polícia informáciu a verejná 

toaleta za kostolom je sprevádzkovaná. 

Poslanec Schvarcz prosil osadenie spomaľovacích prahov na uliciach 

Sládkovičova, Pivovarská a Nový diel a zriadiť v tejto  časti mesta obytnú zónu za účelom 

zníženia rýchlosti motorových vozidiel.  

- Navrhol umiestniť toaletu a prípojku vody na  detské ihrisko Žihadielko v parku Hliník. 

- Upozornil na čiernu skládku odpadu za obchodným domom Tesco v Hurbanove. 

- Informoval, že je možnosť pomocou sponzorských financií inštalovať osvetlenie 

basketbalového  ihriska v Bohatej,  poprosil mesto o súhlas a spoluprácu. 

Mgr. Závodský, primátor mesta uviedol, že vytvorenie obytnej zóny môže mesto 

prerokovať s dopravným inšpektorátom. 

S umiestnením toalety v parku Hliník sa mesto bude zaoberať a čierna skládka za Tescom 

sa prešetrí. 

Primátor  mesta  prisľúbil pomoc ohľadne osvetlenia basketbalového ihriska. 

Poslanec Melich upozornil na nedostatočnú prehľadnosť križovatky ulíc Brezová 
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a Žitavská, prosí osadiť dopravné zrkadlo. 

Poslanec Ševčík sa pýtal na úhradu odvozu smetí z dvora vysťahovaných 

neprispôsobivých občanov z ul. Kvetnej. 

- Prosil udržiavať okolie bikrosového ihriska na Sládkovičovej ulici. 

Mgr. Hulko, vedúci oddelenia regionálneho rozvoja uviedol, že odpad z ul. Kvetnej sa 

odstránil v spolupráci s Okresným úradom životného prostredia Komárno. 

PaedDr., Mgr. Hajníková žiadala zvážiť vybudovanie urnovej steny v hurbanovskom 

cintoríne. 

- Prosila orezať vysoké stromy na ul. Výskumníckej, konáre zasahujú do elektrického 

vedenia. 

- Žiadala informovať o využití rekreačnej chaty v Kováčovej. 

- Pýtala sa na dôvod zaslania finančnej čiastky mestu od spoločnosti Nuritech, s.r.o. 

v sume 6547,20 € a tiež žiadala umiestniť toaletu na ihrisko Žihadielko. 

Mgr. Závodský, primátor mesta odpovedal, že vybudovanie urnovej steny sa rieši. 

Komisiou životného prostredia bol odporúčaný orez stromov, doteraz neboli financie na 

tento účel vyčlenené.  

Rekreačná chata slúži pre zamestnancov, členov odborovej organizácie Sloves, na 

webovej stránke mesta sú zverejnené zmluvy o využití. 

Spoločnosť Nuritech s.r.o. z vlastnej iniciatívy prispela  na rekonštrukciu kuchýň a jedální 

základných škôl. 

Mgr. Pupák poďakoval PaedDr., Mgr. Hajníkovej za angažovanie sa ohľadom oživenia 

ihriska Žihadielko, prosil zvážiť možnosť vybudovania verejného osvetlenia a osadenia 

nápojového alebo potravinového automatu v tejto lokalite. 

- Pýtal sa na stav petície občanov ul. Ordódyho, týkajúcej sa riešenia nebezpečnej 

dopravnej premávky. 

- Žiadal informovať o zabezpečení smetných nádob na sídliskách, ďalej o štádiu  projektu 

„Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ“, nakoľko z eurofondov sa už pre základnú 

školu slovenskú podarilo získať cca 96 tisíc €. 

- Pýtal sa RNDr. Hamranovej, zástupkyne primátora, či existuje taký projekt pre základné 

školy, ktorý kvôli nezasadaniu mestského zastupiteľstva počas leta stratil  šancu na 

úspešné podanie, nakoľko nemali súhlas na vyčlenenie finančných prostriedkov na 

spoluúčasť. 

- Pýtal sa, prečo Mesto Hurbanovo nepodalo žiadosť na výzvu Ministerstva zdravotníctva 

SR, ktorej cieľom je modernizácia zdravotníckych stredísk.  

- Informoval sa o projektovej vízii mesta a na prerozdelenie vyčlenených finančných 

prostriedkov, ďalej v akom stave sú kontroly na základných školách, koľko finančných 

prostriedkov si vyžiadala nadstavba ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho s VJM a z akých fondov 

boli hradené. 

- Pýtal sa na zodpovednú osobu za preberanie  jednotlivých projektov na mestskom úrade. 

- Poznamenal, prečo sa zrealizoval projekt detského ihriska - Cultplay z deviatich  miest 

len v Hurbanove, keď dátum uzavretia je január 2020 a žiadal informovať o výške platby 

za externý manažment. 

- V akom štádiu je projekt Interreg – cezhraničná spolupráca medzi dvoma mestami 
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a projekt Ministerstva dopravy a výstavby SR ohľadne vybudovania cyklotrás. 

- Žiadal informovať o spoločných akciách partnerských miest.  

Mgr. Závodský, primátor mesta odpovedal, že mesto môže dať vypracovať projekt 

k detskému ihrisku Žihadielko a podľa vyčlenených finančných prostriedkov môže 

pristúpiť k realizácii. 

Petícia ul. Ordódyho - návrh riešenia je zaslaný na schválenie na Dopravný inšpektorát 

Komárno. 

Smetiaky na sídliskách - prieskum trhu je dokončený, mesto čaká na začatie realizácie 

dodávateľom.  

Projekt „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ“ – vykonáva sa verejné 

obstarávanie, mesto čaká na podpis zmluvy pre Základnú školu s Materskou školou 

Árpáda Fesztyho s VJM. 

RNDr. Hamranová odpovedala na otázku Mgr. Pupáka, že  Komisia školstva 

a vzdelávania pri MZ Hurbanovo riešila problematiku finančnej spoluúčasti zriaďovateľa 

na projektoch. Mnohokrát sa stane, že je vyhlásená výzva na projekt a pre krátkosť času 

nie je možné získať uznesenie zastupiteľstva a tým školy strácajú šancu na podávanie 

projektov. Obyčajne tento stav je počas letných prázdnin. Z toho dôvodu komisia 

navrhuje, aby sa zriadil dopredu odsúhlasený fond na spoluúčasť k projektom, prípadne 

poveriť primátora mesta, aby mohol disponovať rozhodnutím. Spoluúčasť obyčajne 

predstavuje 5% z celkového rozpočtu projektu.  

Mgr. Závodský, primátor mesta k projektu „Modernizácia zdravotného strediska“ 

uviedol, že pokiaľ nie sú splnené podmienky uvedené vo výzve nevidí reálnu šancu na 

podávanie projektu.  

Ďalej pán primátor na ostatné dopyty Mgr. Pupáka uviedol: 

- projektová vízia mesta – prosil určiť spoločné priority na pracovnom stretnutí poslancov, 

- kontroly na základných školách – oprávnená osoba na vykonávanie je Ing. Cserge, 

kontrolór mesta, 

- zodpovedná osoba za projekty – závisí od projektu, nie je určená konkrétna osoba na 

preberanie projektov,  

- na projekt Cultplay - detské ihrisko a na externý manažment – bude zaslané písomné 

vyrozumenie,  

- vybudovanie cyklotrasy – jedná sa o výzvu Ministerstva dopravy a výstavby SR 

o poskytnutie dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky. Vyhlásené 

sú rôzne varianty na predkladanie žiadosti, 

- projekt Interreg – na zasadnutí MZ nebol schválený pripravený návrh 

- spoločné akcie partnerských miest – v mesiaci september prebehla hasičská súťaž 

v Hurbanove. Prítomní boli hasiči z Lovranu, zo Žlutíc a z mesta Pápa. Ďalej 4. 10. 2019 

sa uskutoční vernisáž výstavy Borisa Kačića z mesta Lovran v Základnej umeleckej škole 

Hurbanovo. Pán primátor dodal, že Mesto Lovran srdečne pozýva delegáciu z mesta 

Hurbanovo na slávnosť „Marunada“ v dňoch 11. – 13. 10. 2019. Pozvánka bude zaslaná aj 

poslancom MZ.  

Poslanec Doležaj prosil pri rozhodovaní o projektových výzvach zvolať pracovné 

stretnutie s poslancami, vytvoriť projektový tím.  



 

Zápisnica zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 

konaného dňa 19. 9. 2019 

- 7 - 

Poslanec Melich prosil porozmýšľať nad tým, či by nebolo lepšie pre mesto, keby výzvy 

a projekty riešila externá firma.   

Poslanec Doležaj informoval o petícii od obyvateľov Nová Trstená, v čom žiadajú 

o zaradenie do plánu pre rok 2020 vyčlenenie finančných prostriedkov na zhotovenie 

nového asfaltového koberca na cestu v Novej Trstenej.  

Ďalej sa pýtal, že kedy sa vysporiadajú pozemky  mestských  chodníkov v Zelenom Háji a  

v okolí cintorína v mestskej časti Vék.  

Ing. Veres odpovedal, že smerom na Komárno na pravej strane pozemky, mesto z vlastnej 

iniciatívy neriešilo. Na podnet bude vypracovaný geometrický plán a materiál sa  

prerokuje na mestskom zastupiteľstve. Ohľadom riešenia pozemkov vo Véku bolo 

dohodnuté stretnutie s firmou Akbay, ktorá sa na stretnutie nedostavila. Mesto  rieši ďalšie 

stretnutie, aby  bola vec doriešená.  

JUDr. Rusňák sa informoval o výslednej činnosti miestnej občianskej poriadkovej služby 

a o výdavkoch na ich činnosť.  

Pýtal sa náčelníka mestskej polície ako hodnotí spoluprácu s pracovníkmi MOPS.  

Ďalej sa pán poslanec informoval o nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na Sesíleši. Na základe 

podnetov sa v júni obrátil na mesto ohľadne spomínaného bytu. Byt je písaný na vlastníka,  

ktorý už pred desiatimi rokmi zomrel. Na základe uvedeného mesto nevydáva rozhodnutie 

na platbu dane z nehnuteľnosti, preto ani neeviduje nedoplatky napriek tomu, že byt 

obývajú  a aj bol zrekonštruovaný. Pýtal sa mestskú políciu, či preverila, kto býva v byte 

a z akého právneho titulu. 

Ing. Veres odpovedal, že dedičské konanie je otvorené, nakoľko súd nevie nájsť syna 

bývalého majiteľa. Bola ústna dohoda medzi majiteľom a nájomcom, že byt bude predaný 

tým, ktorí ho užívajú. Uskutočnenie zákonnej zmeny v evidencii mesta je podmienené 

stanoviskom súdu riešiaceho dedičské konanie. 

Mgr. Závodský, primátor mesta na prvú otázku uviedol, že od pracovníkov MOPS sa 

vyžaduje dodržiavanie verejného poriadku v meste. Hlavne ráno a poobede sprevádzajú 

žiakov do a zo školy a počas dňa sledujú, či sa zúčastňujú  na vyučovaní.  

Sledujú vytváranie čiernych skládok. Ďalšie informácie  finančného charakteru vie pán 

primátor poskytnúť na mestskom úrade.  

Dokončilo sa verejné obstarávanie na ošatenie MOPS – károv, poskytol sa im mobilný 

telefón, aby sa vedeli spojiť s terénnymi sociálnymi pracovníčkami a s mestskou políciou.  

Arpád Daráž, náčelník MsP ich prácu hodnotí pozitívne. Hliadky sa prechádzajú po 

celom úseku mesta, hlavne v problémových  častiach. Teraz sú zameraní na ul. Malá, 

Nový diel, park CVČ a budovu a na autobusové zastávky. Ráno sa pracovnici MOPS 

nachádzajú pri maďarskej škole a poobede odprevádzajú žiakov domov.  

Bc. Tomaščin sa informoval o vypracovaní VZN o verejnom poriadku, ktoré bolo 

napadnuté  Okresnou prokuratúrou Komárno.  

Primátor mesta konštatoval, že sa vypracováva nové VZN. 

PaedDr., Mgr. Hajníková žiadala mesto o poskytnutie nocľahárne pre bezdomovcov na 

zimu. 
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K bodu 3 

Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 

        Na 5. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, konaného dňa 20. júna 2019 

boli prijaté uznesenia od čísla 74 do 90/2019 - MZ.  

Ukladaciu časť neobsahovalo ani  jedno uznesenie. 

 

K bodu 4 

Návrh Dodatku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia o prenajímaní bytov vo  

vlastníctve mesta Hurbanovo 

Materiál predkladal Ing. Veres, referent správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 

prílohu zápisnice.  

        Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 113 o prenajímaní bytov 

vo vlastníctve mesta Hurbanov je vypracovaný v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona 

NR SR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 10 ods. 2 bod 

b) zákona NR SR č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších 

predpisov a Výnosu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR číslo V-1/2007 o 

poskytovaní dotácií na rozvoj bývania.  

Návrh spresní kategorizácie mestských nájomných bytov na byty prvej a druhej kategórie 

v § 3 všeobecne záväzného nariadenia a pri bytoch v bytových domoch na adrese Ulica 

Šáradská č. 2970/20 a Ulica Šáradská č. 2822/22 určí maximálnu dobu prenájmu pre 

jednotlivé byty z dôvodu, že byty sú definované ako štartovacie byty, ktoré boli postavené 

z prostriedkov štátneho rozpočtu. Ďalšia zmena v § 4 všeobecne záväzného nariadenia 

spresní podmienky, kedy môže žiadateľ získať mestský nájomný byt a kedy stratí nárok na 

uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve. Na prijatie všeobecne záväzného nariadenia je 

potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov podľa § 12, ods. (7) zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho zmien a doplnení. 

         

Uznesenie  č. 91/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

p r i j í m a  

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 113 o prenajímaní bytov vo 

vlastníctve mesta Hurbanovo bez pripomienok. 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                 9                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

Botoš                                                                                         zdržal sa hlasovania   1 

Počas hlasovania poslanec Doležaj nebol prítomný. 

 

 

K bodu 5 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení názvov ulíc v meste Hurbanovo  

v jeho mestských častiach Holanovo, Konkoľ, Nová Trstená, Vék a Zelený Háj 

Materiál predkladal Ing. Veres, referent správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 

prílohu zápisnice. 
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        Návrh je spracovaný v zmysle § 2b a § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení jeho zmien a doplnení a v súlade s Vyhláškou č. 31 Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky z 30. januára 2003 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní 

ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb. Okresný úrad Komárno – odbor 

všeobecnej vnútornej správy požiadal Mesto Hurbanovo v súvislosti s čistením dát v 

registri adries na Ministerstve vnútra SR o úpravu niektorých údajov. Ide v prvom rade o  

• odstránenie duplicitných orientačných čísiel,  

• odstránenie duplicitných súpisných čísiel,  

• odstránenie duplicitných ulíc,  

• odstránenie nulových súpisných a orientačných čísiel,  

• odstránenie orientačných čísiel kde nie je určená žiadna ulica,  

• odstránenie viacnásobných súpisných čísiel pre konkrétne orientačné čísla.  

Mesto Hurbanovo určuje, mení alebo zrušuje súpisné číslo a orientačné číslo budovám, 

vedie evidenciu súpisných čísiel a evidenciu orientačných čísiel a udržiava ju v aktuálnom 

stave v zmysle § 2c zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho zmien a 

doplnení (ďalej len „Zákon“). Zmena adresy v registri adries na Ministerstve vnútra SR sa 

bude týkať mestských častí Zelený Háj, Holanovo, Konkoľ, Vék, Nová Trstená (zmena 

adresy – ide o zrušenie orientačného čísla stavby alebo vytvorenie ulice) asi 700 osôb.  

K vykonaniu týchto zmien bude nutné vytvorenie názvov nových ulíc vo vyššie 

spomenutých mestských častiach a určenie súpisných a orientačných čísiel k budovám.  

Následne obyvatelia Hurbanova (ktorých sa týka zmena adresy) budú mať 30 dní na 

nahlásenie zmeny adresy trvalého pobytu na Okresné oddelenie Policajného zboru SR, 

zmenu adresy musia nahlásiť aj živnostníci do Živnostenského registra SR. Zmenu sídla 

na základe zmeny adresy v registri adries na Ministerstve vnútra SR musia dať do súladu 

aj právnické osoby vedené v Obchodnom registri SR.  

Medzi prvými úlohami Mestského úradu v Hurbanove bude vytvorenie návrhu na určenie 

názvu ulice formou všeobecne záväzného nariadenia a následne v súvislosti s čistením dát 

v registri adries na Ministerstve vnútra SR určiť, meniť alebo zrušiť súpisné číslo a 

orientačné číslo budovám, ktorých sa zmena týka. Podľa § 2d Zákona „Odo dňa 

vyhlásenia referenda, volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, volieb prezidenta 

Slovenskej republiky alebo ľudového hlasovania o jeho odvolaní, volieb do Európskeho 

parlamentu, volieb do orgánov územnej samosprávy, miestneho referenda alebo sčítania 

obyvateľov, domov a bytov nemožno až do ich vykonania rozhodnúť o územnej zmene, 

určiť alebo zmeniť názov obce alebo jej časti, určiť názov ulice alebo iného verejného 

priestranstva ani rozhodnúť o zmene číslovania budov.“  

Z dôvodu, že do 05.03.2020 sa majú uskutočniť voľby do Národnej rady Slovenskej 

republiky a k určeniu názvu ulíc formou Všeobecne záväzného nariadenia Mesta 

Hurbanovo môžeme pristúpiť až po vykonaní volieb do Národnej rady Slovenskej 

republiky, Ing. Veres predkladá návrh na nadobudnutie účinnosti Všeobecne záväzného 

nariadenia na 16.03.2020. Na prijatie všeobecne záväzného nariadenia je potrebný súhlas 

trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov podľa § 12, ods. (7) Zákona. 

 

 



 

Zápisnica zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 

konaného dňa 19. 9. 2019 

- 10 - 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o určení 

názvov ulíc v meste Hurbanovo v jeho mestských častiach Holanovo, Konkoľ, Nová 

Trstená, Vék a Zelený Háj.  

Predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, konanej dňa 19.09.2019.  

Dátum vyvesenia návrhu VZN: 12.08.2019  

Dátum ukončenia lehoty na pripomienkovanie: 09.09.2019  

Počet predložených pripomienok: 2  

01) Obyvateľ z mestskej časti Vék – telefón: Návrh, aby - Levanduľová ulica  

(v maďarskom jazyku bola uvedená ako Levendula utca)  

A Pôvodný návrh je spisovne zle navrhnutý. V maďarskom jazyku názov je správne 

uvedený ako „levendula“.  

02) Ing. Karol Lovász: Návrh, aby – „Ulica generála Hozmana“ v maďarčine bola použitá 

ako „Hozman tábornok utcája“. V maďarskom jazyku sa na preklad slova „generál“ 

používa ako preklad „tábornok“. Podľa dostupných údajov Gašpar Hozman dosiahol 

najvyššiu vojenskú hodnosť ako „generálmajor“ ako 2. generálnu hodnosť a preklad tejto 

hodnosti do maďarského jazyka je „vezérőrnagy“. 

 

Podľa názoru JUDr. Rusňáka na verejnom zhromaždení sa zúčastnil nízky počet 

obyvateľov obce. Nie je to kvalifikovaná väčšina na to, aby sa mohli zodpovedne 

rozhodnúť o názvoch a myslí si, že dotknutí obyvatelia, ktorí bývajú na tých uliciach by 

mali vyjadriť svoj názor. Žiadal, aby tento materiál bol prerokovaný až po voľbách do 

parlamentu Národnej rady SR, kvôli vybavovaniu dokladov občanom.  

Poslanec Schvarcz informoval, že vybavovanie všetkých dokladov obyvatelia môžu 

vybaviť bezplatne. 

Bc. Tomaščin je za to, aby sa schválil tento uličný systém.  

Poslanec Melich prosí, aby listovým systémom bol prezentovaný návrh občanom 

mestských častí a z toho by vedeli čo im to prinesie a aký je postup pri vybavovaní.  

Ing. Veres dodal, že z verejných zhromaždeniach je zvukový záznam, každý kto má 

záujem môže si ho vypočuť. 

Poslanec Doležaj sa pýtal, že prečo od roku 2015 neboli názvy ulíc riešené. Myslí si, že 

nebola dobrá komunikácia, nakoľko zhromaždenie sa uskutočnilo v dovolenkovom období 

a ľudia sa nemohli zúčastniť.  

Mgr. Závodský, primátor mesta prisľúbil podporu dôchodcom, mesto bude nápomocné 

pri vybavovaní.  

Mgr. Pupák sa pýtal na reálnu cenu orientačných a súpisných čísiel, na zmeny v katastri 

nehnuteľnosti atď., a mesto koľko finančných prostriedkov bude potrebovať z rozpočtu 

mesta. Očakáva minimálne, aby mesto prišlo s manuálom v ktorom by vysvetlilo každému 

obyvateľovi čo je potrebné, aby to prebehlo hladko. Prosí uľahčiť občanom túto 

problematiku. 

Ing. Veres konštatoval, že podľa vyhlášky tabuľu súpisných čísiel hradí samospráva 

a orientačnú tabuľu hradí obyvateľ. Pri nových uliciach označenie ulíc na začiatku a na 

konci hradí samospráva. Potrebné financie zo strany mesta by činili cca 15 tisíc €. 

Mgr. Pupák, predseda Komisie výstavby, regionálneho rozvoja a územného plánovania 
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pri MZ Hurbanovo odporúčal odročiť prijatie uznesenia a doplniť materiál o presné 

informácie týkajúce sa výdavkov spojených s prijatím tohto kroku na strane samosprávy 

i obyvateľov mesta. 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

p r i j í m a  

Všeobecne záväzného nariadenia - o určení názvov ulíc v meste Hurbanovo (Holanovo, 

Zelený Háj, Konkoľ, Vék a Nová Trstená) s nasledovnými pripomienkami:  

v §5 Určenie názvu ulíc v mestskej časti Vék návrh v prípade:  

- Levanduľová ulica (v maďarskom jazyku Levandula utca)  

sa zmení na  

- Levanduľová ulica (v maďarskom jazyku Levendula utca),  

návrh v prípade  

- Ulica gen. Hozmana (v maďarskom jazyku Hozman generális utcája)  

sa zmení na  

- Ulica generálmajora Hozmana (v maďarskom jazyku Hozman vezérőrnagy utcája). 

 

 Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 

Bc.Tomaščin, Ševčík, RNDr.Hamranová, Schvarcz                                                       za                                 4                                                                                                                                                 

JUDr.Rusňák                                                                                  proti              1                                   

PaedDr.,Mgr.Hajníková, Botoš, Mgr.Tižinčin, Mgr.Pupák, Doležaj, Melich                zdržal sa hlasovania   6 

Tento návrh uznesenia poslancami MsZ nebol prijatý. 

 

K bodu 6 

Plnenie rozpočtu Mesta Hurbanovo za I. polrok 2019 a organizácií v jeho 

zriaďovateľskej pôsobnosti  

Materiál predkladala Ing. Gogolová, hlavná účtovníčka ekonomického oddelenia. Písomná 

správa tvorí prílohu zápisnice.  

Celkové príjmy mesta sú plnené na 46,29 % a v oblasti výdavkov je rozpočet plnený 

na 38,57%. Nižšie plnenie je v oblasti kapitálových príjmov (1,72 %) a kapitálových 

výdavkov (7,26 %). 

Súčasťou rozpočtu sú aj rozpočty jednotlivých organizácií, ktoré predložili svoje vlastné 

rozbory hospodárenia. Z celkových výdavkov mesta predstavujú výdavky rozpočtových 

organizácií 3 444 tis. €. Teda na zabezpečenie všetkých aktivít mesta, počnúc od mestskej 

polície, požiarnej ochrany, údržby nehnuteľností mesta, verejných priestranstiev, 

miestnych komunikácií, cez odpadové hospodárstvo, opatrovateľstvo, matriku, činnosť 

stavebného a školského úradu a všetky ďalšie aktivity, zostáva suma 3 835 000 €. 

Skutočné čerpanie k 30. 6. 2019 v tejto oblasti prestavuje 1 408 303,46 €. Rozpis príjmov 

a výdavkov za jednotlivé organizácie, ako aj za mesto ako celok máte vo svojich 

materiáloch. 
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Okrem číselných vyjadrení čerpania rozpočtu, predložené materiály obsahujú aj 

hodnotenie merateľných ukazovateľov k 30. 6. 2019. 

 

Uznesenie  č. 92/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

berie na vedomie  

1. správu o plnení rozpočtu mesta Hurbanovo za I. polrok 2019  

2. monitorovaciu správu programového rozpočtu k 30. 6. 2019. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

- Základná škola, Nám. Konkolyho – Thege č. 2, Hurbanovo 

Materiál predkladala Mgr. Ďurišová, riaditeľka ZŠ. Písomná správa tvorí prílohu 

zápisnice.  

Uznesenie  č. 93/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

berie na vedomie  

Rozbor hospodárenia Základnej školy, so sídlom na Nám. Konkolyho - Thege č. 2 

Hurbanovo k 30. 6. 2019 podľa predloženého návrhu. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0  

 

- Základná škola s materskou školou Árpáda Fesztyho s VJM, Športová 7,   

Hurbanovo 

Materiál predkladal Mgr. Deme, riaditeľ ZŠ. Písomná správa tvorí prílohu zápisnice.  

Uznesenie  č. 94/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

berie na vedomie 

Rozbor hospodárenia Základnej školy s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím 

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

za I. polrok 2019 podľa predloženého návrhu. 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

- Základná umelecká škola, Komárňanská 116, Hurbanovo 

Materiál predkladal PaedDr. Svitek, riaditeľ ZUŠ. Písomná správa tvorí prílohu zápisnice.  

Uznesenie  č. 95/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
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berie na vedomie 

rozbor hospodárenia Základnej umeleckej školy Hurbanovo, so sídlom na ulici 

Komárňanská 116, Hurbanovo za I. polrok 2019 v predloženom znení. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

 

- Materská škola, Nový diel č. 50, Hurbanovo 

Materiál predkladala PaedDr. Kádeková, riaditeľka MŠ. Písomná správa tvorí prílohu 

zápisnice.  

Uznesenie  č. 96/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

berie na vedomie 

rozbor hospodárenia Materskej školy Hurbanovo, so sídlom Nový diel 50, Hurbanovo za 

1. polrok 2019 podľa predloženého návrhu. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

- Zariadenie pre seniorov SMARAGD, Sládkovičova 30, Hurbanovo 

Materiál predkladala Mgr. Šuláková, riaditeľka ZPS. Písomná správa tvorí prílohu 

zápisnice. 

Uznesenie  č. 97/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

berie na vedomie 

Rozbor hospodárenia  ZPS  Smaragd, Sládkovičova 30, Hurbanovo  za I. polrok 2019 

podľa predloženého návrhu. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                           za                                11                                                                             

                                                                                                 proti              0                                    

                                                                                                 zdržal sa hlasovania   0 

 

K bodu 7 

Návrh II. zmeny rozpočtu Mesta Hurbanovo na rok 2019 a organizácií v jeho 

zriaďovateľskej pôsobnosti 

Materiál predkladala Ing. Gogolová, hlavná účtovníčka ekonomického oddelenia. Písomná 

správa tvorí prílohu zápisnice.  

V predloženom návrhu II. úpravy rozpočtu mesta sú zapracované zmeny v oblasti 

vlastných príjmov školských zariadení, navýšenie účelových dotácií a ich použitie, 

navýšenie výdavkov v oblasti územného plánovania, spoločného školského úradu, 
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oddelenia služieb, aktivačnej činnosti, verejnej správy, zvýšenie dotácie mesta pre 

Materskú školu Nový diel a pre Základnú umeleckú školu, ako aj zvýšenie príjmov 

z pridelených rodinných prídavkov a ich použitie.  

Najvýznamnejšou zmenou je návrh na zvýšenie dotácie pre Základnú školu 

s materskou školou Árpáda Fesztyho. K tomuto kroku je potrebné pristúpiť vzhľadom 

k tomu, že pri realizácií neinvestičného projektu, ktorý sa financuje formou refundácie, 

došlo k časovému sklzu, t. j. časť financií, ktoré pôvodne mali byť zaplatené z eurofondov 

a zo ŠR v roku 2019, v skutočnosti prídu na bankový účet školy až v roku 2020. 

Z uvedeného dôvodu je potrebné navýšiť dotáciu pre školu z rozpočtu mesta o 28 000 €, 

aby bolo z čoho zaplatiť výdavky školy v tomto roku. V rámci predloženého návrhu II. 

zmeny rozpočtu je zo strany mesta predložený návrh na riešenie tejto situácie. Jednotlivé 

finančné čiastky sú v rozpočte preskupené tak, že túto dotáciu je možné poskytnúť pre 

školu bez toho, aby bol ohrozený chod mesta.  

Po zapracovaní všetkých navrhovaných zmien rozpočet mesta zostane vyrovnaný. 

Celková výška rozpočtovaných príjmov aj výdavkov bude 7 365 294 €. 

 

Poslanec Doležaj prosil krátku analýzu na vysvetlenie od Ing. Gogolovej. Do následnej 

diskusie sa zapojil poslanec Botoš, Ševčík, Melich, Mgr. Pupák, JUDr. Rusňák a PaedDr., 

Mgr. Hajníková.  

Na rokovaní mestského zastupiteľstva bol prítomný riaditeľ spol. EZÚS Pons Danubii pán 

Zoltán Bara, ktorý v krátkosti vysvetlil kde nastala chyba pri financovaní projektu KIP. 

Pán Bara prisľúbil, že ak Ministerstvo pôdohospodárstva SR peniaze neposkytne, on je 

ochotný celú sumu vrátiť mestu. Prosil napísať Dodatok k existujúcej zmluve. 

 

Uznesenie  č. 98/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

II. zmenu rozpočtu mesta na rok 2019 podľa predloženého návrhu. Celková výška 

rozpočtovaných príjmov aj výdavkov po zapracovaní všetkých úprav je: 7 365 294 €. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

Po prerokovaní materiálu poslanec Bc. Tomaščin predložil poslanecký návrh: 

Uznesenie  č. 99/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

ž i a d a 

primátora mesta zabezpečiť vypracovanie Dodatku č. 1 k Zmluve medzi Základnou školou 

Árpáda Fesztyho s VJM, Športová 7, Hurbanovo a Duna Green s.r.o. , Palatínova 4816/34 

A, Komárno v ktorej bude ukotvené ustanovenie na základe verejného prísľubu konateľa 

uvedenej spoločnosti, že v prípade neuhradenia finančných prostriedkov na projekt KIP, 

tieto prostriedky uhradí vyššie citovaná spoločnosť v plnej výške najneskôr do 31. 12. 
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2020. 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

- Materská škola, Nový diel č. 50, Hurbanovo 

Materiál predkladala PaedDr. Kádeková, riaditeľka MŠ. Písomná správa tvorí prílohu 

zápisnice.  

        Mesto Hurbanovo je zriaďovateľom Materskej školy so sídlom Nový diel 50, 

Hurbanovo. Materská škola má jedno elokované pracovisko na ulici Á. Fesztyho.  

Od 1. 1. 2014 sa Materská škola Hurbanovo stala samostatným právnym subjektom a 

hospodári na základe vlastného rozpočtu, ako rozpočtová organizácia mesta. Organizácia 

má dva úseky a zároveň aj rozpočet je rozdelený na dve časti, a to pre samotnú Materskú 

školu a pre Školské stravovanie.  

Príjmová časť rozpočtu : 1. Položka „ Granty“ bola navýšená o sumu 5.044 €, ktorá činí 

sumu získaných finančných prostriedkov z grantových programov v 1. polroku 2019. 

Jedná sa o príjem z Nadácie TESCO vo výške 1 300 €, z dotácie NSK vo výške 500 €, z 

grantového programu Nadace Via 200 €, príspevku zo SFZ vo výške 200 € a grantu NKN 

vo výške 2 844,50 €.  

2. Položka „Dotácia od mesta pre MŠ“ bola navýšená o sumu 1.000 € z dôvodu dopadu 

navýšenia platov pedagogických zamestnancov zmenou zákona od 1.9.2019 a v sume 350 

€ za zabezpečenie zmluvného dodávateľa revíznych kontrol stavu detských ihrísk ( v počte 

7 ks ) v našej organizácii. Z dôvodu navýšenia príjmovej časti sme pristúpili k navýšeniu 

čerpania aj výdavkovej časti nášho rozpočtu a to nasledovne : 

Navýšenie výdavkov MŠ Hurbanovo:  

1. Výdavková časť rozpočtu sa navyšuje o sumu získaných grantov, sumu prostriedkov od 

zriaďovateľa na mzdové náklady a zároveň dochádza k presunu prostriedkov zo mzdových 

nákladov na náklady na nemocenské tak pre MŠ Hurbanovo ako aj pre ŠJ pri MŠ 

Hurbanovo. 

 

Uznesenie  č. 100/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

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

Hurbanovo na rok 2019 podľa predloženého návrhu. 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

- Základná škola, Nám. Konkolyho – Thege č. 2, Hurbanovo 

Materiál predkladala Mgr. Ďurišová, riaditeľka ZŠ. Písomná správa tvorí prílohu 

zápisnice.  



 

Zápisnica zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 

konaného dňa 19. 9. 2019 

- 16 - 

        Návrh II. zmeny rozpočtu ZŠ na rok 2019 obsahuje zvýšenie rozpočtu o 10 811 €, 

ktoré pozostáva:  

- z prostriedkov získaných z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny vo výške 275 €,  

- z predpokladaného navýšenia vlastných príjmov vo výške 5 000 €,  

- zo získanej dotácie na učebnice na cudzí jazyk vo výške 1 441 €,  

- z presunu kapitálových prostriedkov zo školskej jedálne vo výške 4 095 € na zakúpenie 

Wifi systému, ktorý zabezpečuje okrem iného aj evidenciu stravníkov.  

V školskom klube detí je zvýšenie prostriedkov o 2 000 €, zo získaného projektu 

prostredníctvom Nitrianskej komunitnej nadácie. Prostredníctvom tohto projektu sa kúpila 

preliezka v hodnote 2 164 €. Rozdiel medzi hodnotou preliezky a získanou dotáciou hradí 

školský klub detí z vlastných zdrojov.  

Pri školskej jedálni je zvýšenie rozpočtu o 30 405 €, ktoré pozostáva:  

- z vyššie spomínaného presunu: - 4 095 €,  

- zo štátnej dotácie na stravu detí vo výške 32 000 €,  

- z navýšenia príspevku na stravu zamestnancov vo výške 1 000 €,  

- z predpokladanej refundácie mzdových prostriedkov vo výške 1 500 € prostredníctvom 

Úradu práce sociálnych vecí a rodiny. Podrobný rozpis úpravy rozpočtu je v tabuľkovej 

časti. 

 

Uznesenie  č. 101/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

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

2019 podľa predloženého návrhu. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

- Základná škola s materskou školou Árpáda Fesztyho s VJM, Športová 7,   

Hurbanovo 

Materiál predkladal Mgr. Deme, riaditeľ ZŠ. Písomná správa tvorí prílohu zápisnice.  

        V rámci predloženého návrhu II. zmeny rozpočtu na rok 2019 sú urobené nasledovné 

úpravy v rozpočte ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho s VJM:  

Rozpočet základnej školy je zvýšený o štátnu dotáciu vo výške 13 893 €, ktorá bola 

priznaná pre školu v rámci dohodovacieho konania. Okrem toho boli škole poskytnuté aj 

ďalšie nenormatívne dotácie na krytie výdavkov na asistenta učiteľa, na nákup učebníc, 

ako aj na odchodné pre 2 zamestnankyne školy, ktoré sa vyplatí v zmysle platných 

právnych predpisov pri ich odchode do dôchodku.  

V oblasti školského stravovania sú v dôsledku zavedenia štátnej dotácie na podporu 

výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, znížené príjmy od rodičov na stravovanie 

žiakov a o túto sumu je navýšený príjem zo strany štátu.  
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Ďalšou zmenou v predloženom návrhu je zvýšenie dotácie zo strany mesta a zároveň 

zníženie vlastných príjmov školy, pretože nie je reálny predpoklad, že v roku 2019 budú 

pre školu preplatené vynaložené výdavky v rámci realizovaného neinvestičného projektu v 

rozpočtovanej výške, nakoľko zo strany kontrolných orgánov projektu vznikol časový 

posun pri odsúhlasovaní správ projektu.  

Číselné vyjadrenie navrhovaných zmien je uvedené v tabuľkovej časti II. zmeny rozpočtu. 

 

Uznesenie  č. 102/2019-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 2019 podľa predloženého návrhu. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

 

- Základná umelecká škola, Komárňanská 116, Hurbanovo 

Materiál predkladal PaedDr. Svitek, riaditeľ ZUŠ. Písomná správa tvorí prílohu zápisnice.  

          Mesto Hurbanovo je zriaďovateľom Základnej umeleckej školy – Művészeti 

Alapiskola Hurbanovo so sídlom Komárňanská 116, Hurbanovo.  

ZUŠ Hurbanovo hospodári na základe vlastného rozpočtu, ako rozpočtová organizácia 

mesta. Príjmová časť rozpočtu:  

1. Položka „Granty“ bola navýšená o sumu 4.800 €, ktoré predstavujú skutočnú získanú 

výšku grantu od Nitrianskeho samosprávneho kraja a od Nitrianskej komunitnej nadácie. 

2. Položka „Vlastné príjmy“ bola navýšená o sumu 10.000 € za prijaté prostriedky za 

školné.  

3. Položka „Dotácia od mesta pre MŠ“ bola navýšená o sumu 1.000 € z dôvodu dopadu 

navýšenia platov pedagogických zamestnancov zmenou zákona od 1.9.2019.  

Z dôvodu navýšenia príjmovej časti sme pristúpili k navýšeniu čerpania aj výdavkovej 

časti nášho rozpočtu a to nasledovne:  

Výdavková časť rozpočtu:  

1. Výdavková časť rozpočtu sa navyšuje o sumu prijatých grantov a vlastných príjmov, 

ktoré musia byť použité a čerpané vo výdavkovej časti rozpočtu a o sumu prostriedkov od 

zriaďovateľa na mzdové náklady.  

2. Vo výdavkovej časti došlo aj k presunu finančných prostriedkov vo výške 500 € zo 

mzdových nákladov na náklady na nemocenské. 

 

Uznesenie  č. 103/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

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

sídlom na ulici Komárňanská 116, Hurbanovo na rok 2019 podľa predloženého návrhu. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

K bodu 8 

Návrh na zloženie inventarizačných komisií na inventarizáciu majetku mesta v roku 

2019  

Materiál predkladala Ing. Rechtorisová, vedúca ekonomického oddelenia. Písomná správa 

tvorí prílohu zápisnice.  

        V súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a 

Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo, dielčie inventarizačné 

komisie spracujú návrhy na vyradenie majetku mesta, vykonajú riadnu ročnú 

inventarizáciu majetku na jednotlivých pracoviskách k 31. 12. 2019 a odovzdajú ústrednej 

inventarizačnej komisii najneskôr do 17. 1. 2020 inventúrne súpisy spracované v súlade s 

§ 30 zákona o účtovníctve, podpísané členmi inventarizačnej komisie. 

 

Uznesenie  č. 104/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

1.   ústrednú inventarizačnú komisiu,  

2.   dielčie inventarizačné komisie v súlade s predloženým návrhom.  

ukladá  

1. Dielčim inventarizačným komisiám:  

a) spracovať návrhy na vyradenie majetku mesta a odovzdať ich najneskôr do 28. 10. 2019 

ústrednej inventarizačnej komisii,  

b) vykonať riadnu ročnú inventarizáciu majetku k 31. 12. 2019 v súlade so zákonom o 

účtovníctve a spracované materiály odovzdať ústrednej inventarizačnej komisii do 17. 1. 

2020;  

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

inventarizácii vykonanej k 31. 12. 2019 v rámci záverečného účtu mesta. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

K bodu 9 – R ô z n e 

9.1. Súhlas s odpredajom pozemku – Turan Kreci 

Materiál predkladala Mgr. Divékyová, referentka správneho oddelenia. Písomná správa 

tvorí prílohu zápisnice. 

          Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 86/2019-MZ zo dňa  20. 6. 
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2019 bolo schválené zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo odpredať pozemok v k. ú. 

Hurbanovo, zapísaného na LV č. 2376, a to parcelu registra „C“ č. 98/2 – zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 137 m2 do vlastníctva pána Turana Kreciho, bytom Nám. Dr. M. 

Thege Konkolyho 1846/4, 947 01 Hurbanovo, podľa  § 9a, ods. 8. písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, za kúpnu cenu stanovenú v zmysle Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo vo výške 22,00 €/m2, t.j. 

celkom: 3 014,00 €. Zámer mesta bol zverejnený zákonným spôsobom na úradnej tabuli 

a webovej stránke mesta. 

        Schválenie odpredaja nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v platnom znení si vyžaduje súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých 

poslancov mestského zastupiteľstva.  

 

Uznesenie  č. 105/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

súhlasí  

s odpredajom pozemku v k. ú. Hurbanovo, zapísaného na LV č. 2376, a to parcelu registra 

„C“ č. 98/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 137 m2 do vlastníctva pána Turana 

Kreciho, bytom Nám. Dr. M. Thege Konkolyho 1846/4, 947 01 Hurbanovo, za kúpnu 

cenu 22,00 €/m2, t.j. celkom: 3 014,00 €, podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v platnom znení. Poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí 

nadobúdateľ  

odôvodňuje prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne.  

Predmetný pozemok priamo susedí s pozemkami, ktoré sú vo vlastníctve pána Turana 

Kreciho (nadobúdateľ), a ktoré využíva ako záhradu a dvor za prevádzkou svojej cukrárne, 

a zároveň by chcel vlastniť ucelený komplex pozemkov. Predmetný pozemok nie je pre 

mesto Hurbanovo využiteľný pre iné účely. Predmetný pozemok z hľadiska jeho 

dispozície nie je vhodný na samostatné využívanie. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                           za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

Schvarcz                                                                                     zdržal sa hlasovania   1 

 

 

9.2. Súhlas so zámenou častí pozemkov – Júlia Kajanová 

Materiál predkladala Mgr. Divékyová, referentka správneho oddelenia. Písomná správa 

tvorí prílohu zápisnice. 

        Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 81/2019-MZ zo dňa  20. 6. 

2019 bolo schválené zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo zameniť časti pozemkov v k. 

ú. Bohatá: časť z parcely registra „C“ č. 3337/2 – záhrada o výmere 28 m2, pozemok 

zapísaný na LV č. 3648, ktorý je vo vlastníctve pani Júlie Kajanovej, za časť z parcely 

registra „C“ č. 3336 – záhrada o výmere 28 m2, pozemok zapísaný na LV č. 2869, ktorý je 

vo vlastníctve Mesta Hurbanovo, podľa  § 9a, ods. 8. písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v platnom znení, a to bez finančnej kompenzácie. Zámer mesta bol 
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zverejnený zákonným spôsobom na úradnej tabuli a webovej stránke mesta. 

        Schválenie odpredaja nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v platnom znení si vyžaduje súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých 

poslancov mestského zastupiteľstva.  

 

Uznesenie  č. 106/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

súhlasí  

so zámenou častí pozemkov v k. ú Bohatá: časť z parcely registra „C“ č. 3337/2 – záhrada 

o výmere 28 m2, pozemok zapísaný na LV č. 3648, ktorý je vo vlastníctve pani Júlie 

Kajanovej, za časť z parcely registra „C“ č. 3336 – záhrada o výmere 28 m2, pozemok 

zapísaný na LV č. 2869, ktorý je vo vlastníctve Mesta Hurbanovo, a to bez finančnej 

kompenzácie, podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v platnom znení 

odôvodňuje prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne.  

Zámenou predmetných častí pozemkov budú vyrovnané hranice pozemkov: parcely 

registra „C“ č. 3337/2 – záhrada, zapísaného na LV č. 2684 a parcely registra „C“ č. 3336 

– záhrady, zapísaného na LV č. 2869, tieto pozemky sa nachádzajú v k. ú. Bohatá. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

9.3. Žiadosť o zľavu z nájomného – Sidónia Oláh – Black Diamond 

Materiál predkladala Mgr. Divékyová, referentka správneho oddelenia. Písomná správa 

tvorí prílohu zápisnice. 

        Dňa 16. 8. 2019 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť od Sidónie Oláh – Black 

Diamond, miesto podnikania Novozámocká 15/12, 947 01 Hurbanovo, IČO: 52296431, 

ohľadom zľavy z nájomného. Sidónia Oláh bola vyzvaná, aby svoju žiadosť doplnila 

a upresnila výšku zľavy z nájomného, ktorú žiada. Pani Oláh doplnila svoju pôvodnú 

žiadosť novou žiadosťou zo dňa 11. 9. 2019. 

         Žiadateľka si prenajíma nebytové priestory na ulici Súdna v Hurbanove na základe 

Zmluvy o nájme nebytových priestorov reg. č. NEH_048/2019 zo dňa 28. 2. 2019. Pani 

Sidónia Oláh vydražila nebytové priestory v obchodnej verejnej súťaži konanej dňa            

21. 2. 2019. Cena nájmu bola určená vo výške 75,00 €/m2 ročne. Najnižšia cena za 

prenájom predmetných priestorov je podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

Mesta Hurbanovo určená vo výške 26,60 €/m2 ročne. Pani Oláh prevádzkuje 

v nebytových priestorov predajňu s oblečením.  

          Žiadateľka vo svojej žiadosti uvádza, že v predmetnom nebytovom priestore bolo 

potrebné vykonať opravy stien, vymaľovanie interiéru, oprava podlahy, výmenu parkiet, 

elektrickú inštaláciu a revíziu elektriny na vlastné náklady. Ďalej žiadateľka uvádza zlý 

technický stav vykurovacieho zariadenia a vchodových dverí (nie je zabezpečená izolácia 

interiéru), čím sa predpokladá zvýšená spotreba energií a tým aj zvýšenie celkových 
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nákladov na prevádzkovanie nebytových priestorov.  

        Z vyššie uvedených dôvodov žiada Sidónia Oláh o zľavu z nájomného vo výške 40 % 

z výšky nájomného, čo predstavuje sumu 30,00 €/m2 ročne. 

 

Nakoľko Sidónia Oláh sa nepreukázala žiadnou faktúrou o investícií Mgr. Pupák navrhol 

vypovedať nájomnú zmluvu s podnikateľkou s okamžitou platnosťou z dôvodu, že 

v zmluve je jasne napísané, bez súhlasu mesta nájomníčka nemôže prerábať miestnosť.  

JUDr. Rusňák v tom prípade navrhol vykonať tvaromiestne šetrenie, či je v súlade 

so žiadosťou. 

 

Návrh na uznesenie 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove    

s ú h l a s í 

so zľavou z nájomného vo výške 40 % z výšky nájomného, čo predstavuje sumu 30,00 

€/m2 ročne, pre Sidóniu Oláh – Black Diamond, miesto podnikania Novozámocká 15/12,  

947 01 Hurbanovo, IČO: 52 296 431, s tým, že bude vyhotovený Dodatok k Zmluve 

o nájme nebytových priestorov reg. č. NEH_048/2019. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:         za                                 0                                                                                                                                                 

PaedDr.,Mgr.Hajníková, Mgr.Tižinčin, Mgr.Pupák, Doležaj,                                 proti              9                                    
Bc.Tomaščin, Ševčík, RNDr.Hamranová, Schvarcz, JUDr.Rusňák 
Melich, Botoš                                                                                                                  zdržal sa hlasovania   2 

Tento návrh uznesenia poslancami MsZ nebol prijatý. 

 

9.4. Žiadosť o odpredaj pozemku – Tomáš Lakatoš 

Materiál predkladala Mgr. Divékyová, referentka správneho oddelenia. Písomná správa 

tvorí prílohu zápisnice. 

        Dňa 5. 9. 2019 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť od pána Tomáša Lakatoša, 

bytom Úzka 419/4, 947 01 Hurbanovo, ohľadom odpredaja pozemku, ktorý je vo 

vlastníctve Mesta Hurbanovo. Jedná sa o pozemok v k. ú. Hurbanovo,  parcelu registra 

„C“ č. 1612 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 592 m2. Na tomto pozemku sa 

nachádza stavba rodinného domu súpisného čísla 366. Uvedený pozemok so stavbou 

rodinného domu je zapísaný na LV č. 2376 a je vo vlastníctve Mesta Hurbanovo. 

         Žiadaný pozemok by chcel pán Lakatoš odkúpiť z dôvodu, aby mohol zabezpečiť 

riadne bývanie pre svoju družku a malú dcérku. Preto má záujem vyššie uvedený pozemok 

spolu so stavbou rodinného domu od mesta odkúpiť do svojho vlastníctva. Pozemok by 

pekne vyčistil a dal do poriadku. 

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

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

hodných osobitného zreteľa, o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou 

väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 

Nakoľko žiadaný pozemok so stavbou rodinného domu nie je pre Mesto Hurbanovo 
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využiteľné pre iné účely, nie je predpoklad, že by sa predal formou verejnej súťaže alebo 

dobrovoľnej dražby. 

 

Návrh na uznesenie č. 1 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove   k o n š t a t u j e, 

že odpredaj pozemku v k. ú. Hurbanovo, parcela registra „C“ č. 1612 – zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 592 m2 a stavba rodinného domu na pozemku parcely registra „C“ č. 

1612 so súpisným číslom 366 do vlastníctva pána Tomáša Lakatoša, bytom Úzka 419/4, 

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, je prípad hodný 

osobitného zreteľa. 

o d ô v o d ň u j e  prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne. 

Žiadaný pozemok by chcel pán Lakatoš odkúpiť z dôvodu, aby mohol zabezpečiť riadne 

bývanie pre svoju družku a malú dcérku. Preto má záujem vyššie uvedený pozemok spolu 

so stavbou rodinného domu od mesta odkúpiť do svojho vlastníctva. Pozemok by pekne 

vyčistil a dal do poriadku. Tieto pozemky nie sú pre Mesto Hurbanovo využiteľné pre iné 

účely. Pozemok z hľadiska jeho dispozície nie je vhodný na samostatné využívanie. 

s c h v a ľ u j e 

zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo odpredať nehnuteľnosť v k. ú. Hurbanovo, 

pozemok, parcela registra „C“ č. 1612 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 592 m2 

a stavba rodinného domu na pozemku parcely registra „C“ č. 1612 so súpisným číslom 

366 m2 do vlastníctva pána Tomáša Lakatoša, bytom Úzka 419/4, 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,, t. j. kúpna cena celkom: 8 288,00 €. Kúpna 

cena za rodinný dom súpisného čísla 366 bude určená na základe vypracovaného 

znaleckého posudku. 

 

Návrh na uznesenie č. 2 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  s ú h l a s í 

s vypracovaním znaleckého posudku na určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti v k. ú. 

Hurbanovo – rodinného domu so súpisným číslom 366 nachádzajúceho sa na parcele 

registra „C“ č. 1612 – zastavaná plocha a nádvorie. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:         za                                 0                                                                                                                                                 

PaedDr.,Mgr.Hajníková, Mgr.Tižinčin, Mgr.Pupák, Doležaj, Melich                        proti             11                                    
Bc.Tomaščin, Ševčík, RNDr.Hamranová, Schvarcz, JUDr.Rusňák, Botoš 
                                                                                                                                       zdržal sa hlasovania   0 

Tieto návrhy uznesenia poslancami MsZ neboli prijaté. 

 

9.5. Žiadosť o odpredaj pozemkov – Tímea Bendíková 

Materiál predkladala Mgr. Divékyová, referentka správneho oddelenia. Písomná správa 

tvorí prílohu zápisnice. 
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        Dňa 19. 7. 2019 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť od pani Tímey Bendíkovej, 

bytom Jánošíkova 1107/4, 940 01 Nové Zámky, ohľadom odpredaja pozemkov, ktoré sú 

vo vlastníctve Mesta Hurbanovo. Jedná sa o pozemky v k. ú. Hurbanovo: parcela registra 

„C“ č. 1442/2 – záhrada o výmere 23 m2 a novovytvorená parcela registra „C“ č. 1441/2 – 

ostatné plochy o výmere 30 m2, ktorá bola vytvorená geometrickým plánom č. 50301241-

84/2019  zo dňa 22. 6. 2019 vyhotoveným geodetkou Ing. Klaudiou Ostružlíkovou. 

Uvedené pozemky sú zapísané na LV č. 2376.  

Žiadané pozemky priamo susedia s pozemkami, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľky a jej 

rodiny. Žiadateľka má v záujme vysporiadať majetkové vzťahy k pozemkom, ktoré sú 

priľahlé k jej záhrade a k rodinnému domu, preto má záujem vyššie uvedené pozemky od 

mesta odkúpiť do svojho vlastníctva. Navyše, tieto pozemky sú pre vlastníka Mesto 

Hurbanovo neprístupné, pretože sú ohraničené pozemkami vo vlastníctve žiadateľky a jej 

rodiny. 

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 s pozemkami, ktorých vlastníkmi je pani 

Bendíková a jej rodina, na ktorých je postavený rodinný dom, kde bývajú a ako aj druhý 

pozemok, ktorý využívajú ako svoju záhradu, tieto pozemky nie sú pre Mesto Hurbanovo 

využiteľné pre iné účely, nie je predpoklad, že by sa predal formou verejnej súťaže alebo 

dobrovoľnej dražby. 
 

Uznesenie  č. 107/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

k o n š t a t u j e, 

že odpredaj pozemkov v k. ú. Hurbanovo, parcely registra „C“ č. 1442/2 – záhrada 

o výmere 23 m2 a novovytvorenej parcely registra „C“ č. 1441/2 – ostatné plochy 

o výmere 30 m2, ktorá bola vytvorená geometrickým plánom č. 50301241-84/2019  zo 

dňa 22. 6. 2019 do vlastníctva pani Tímey Bendíkovej, bytom Jánošíkova 1107/4, 940 01 

Nové Zámky, za kúpnu cenu stanovenú v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom Mesta Hurbanovo, prílohy č. 3, vo výške 5,00 €/m2, je prípad hodný 

osobitného zreteľa. 

o d ô v o d ň u j e   prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne: 

Žiadané pozemky priamo susedia s pozemkami, ktorých vlastníkmi je pani Bendíková 

a jej rodina, na ktorých je postavený rodinný dom, kde bývajú a ako aj druhý pozemok, 

ktorý využívajú ako svoju záhradu, tieto pozemky nie sú pre Mesto Hurbanovo využiteľné 

pre iné účely. Pozemok z hľadiska jeho dispozície nie je vhodný na samostatné 

využívanie. Navyše, tieto pozemky sú pre vlastníka Mesto Hurbanovo neprístupné, 

pretože sú ohraničené pozemkami vo vlastníctve žiadateľky a jej rodiny. 

s c h v a ľ u j e 

zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo odpredať nehnuteľnosti v k. ú. Hurbanovo, 

pozemok, parcelu registra „C“ č. 1442/2 – záhrada o výmere 23 m2 a novovytvorenú 
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parcelu registra „C“ č. 1441/2 – ostatné plochy o výmere 30 m2, ktorá bola vytvorená 

geometrickým plánom č. 50301241-84/2019  zo dňa 22. 6. 2019 do vlastníctva pani Tímey 

Bendíkovej, bytom Jánošíkova 1107/4, 940 01 Nové Zámky, za kúpnu cenu stanovenú 

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

výške 5,00 €/m2,  t. j. kúpna cena celkom: 265,00 €. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

9.6. Žiadosť o prenájom pozemku – Mária Halászová 

Materiál predkladala Mgr. Divékyová, referentka správneho oddelenia. Písomná správa 

tvorí prílohu zápisnice. 

        Dňa 5. 9. 2019 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť o prenájom pozemku od 

pani Márie Halászovej, bytom Úzka 416/20, 947 01 Hurbanovo. Jedná sa o pozemok, 

parcelu registra „C“ č. 1653 – záhrada o výmere 418 m2, v k. ú. Hurbanovo. Žiadaný 

pozemok je evidovaný v katastri nehnuteľností na LV č. 2376 a je vo vlastníctve Mesta 

Hurbanovo. 

Žiadateľka je vlastníčkou nehnuteľností, záhrady a rodinného domu, ktoré priamo susedia 

so žiadaným pozemkom a zároveň sa žiadateľka dlhé roky stará, čistí a udržiava 

predmetný pozemok a má v záujme používať tento pozemok aj naďalej ako záhradu pre 

vlastnú potrebu. 

Zákon č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení v § 9a, ods. 9, písm. c) pripúšťa 

prenajať majetok mesta bez verejnej súťaže alebo dobrovoľnej dražby v prípadoch 

hodných osobitného zreteľa, o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou 

väčšinou všetkých poslancov zastupiteľstva. 

Nakoľko žiadateľka je vlastníčkou nehnuteľností, záhrady a rodinného domu, ktoré priamo 

susedia so žiadaným pozemkom a zároveň sa žiadateľka dlhé roky stará, čistí a udržiava 

predmetný pozemok a má v záujme používať tento pozemok aj naďalej ako záhradu pre 

vlastnú potrebu, bolo by nevhodné, aby sa táto časť pozemku prenajala formou verejnej 

súťaže alebo dobrovoľnej dražby. Mesto Hurbanovo navrhuje riešiť uvedený prípad 

v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení 

a predkladá pred Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove nasledovný návrh na uznesenie. 

 

Uznesenie  č. 108/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

k o n š t a t u j e 

že prenájom pozemku, parcely registra „C“ č. 1653 – záhrada o výmere 418 m2 v k. ú. 

Hurbanovo pre žiadateľku pani Máriu Halászovú je prípad hodný osobitného zreteľa. 

o d ô v o d ň u j e   prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne. 

Žiadateľka je vlastníčkou nehnuteľností, záhrady a rodinného domu, ktoré priamo susedia 

so žiadaným pozemkom a zároveň sa žiadateľka dlhé roky stará, čistí a udržiava 

predmetný pozemok a má v záujme používať tento pozemok aj naďalej ako záhradu pre 
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vlastnú potrebu. Pozemok pravidelne čistí a pekne udržiava. Žiadateľka taktiež 

zabezpečila odvoz veľkého množstva odpadu z pozemku na vlastné náklady. Z toho 

dôvodu by žiadateľka chcela mať predmetný pozemok – záhradu v nájomnom vzťahu 

s vlastníkom nehnuteľnosti, ktorým je Mesto Hurbanovo. 

s c h v a ľ u j e  

zverejnenie svojho zámeru prenajať pozemok, parcelu registra „C“ č. 1653 – záhrada 

o výmere 418 m2, k. ú. Hurbanovo, pre pani Máriu Halászovú, bytom Úzka 416/20, 947 

01 Hurbanovo  z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) 

zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení na úradnej tabuli a webovej stránke 

Mesta Hurbanovo, a to najmenej 15 dní pred schvaľovaním tohto nájmu mestským 

zastupiteľstvom. Cena nájmu sa určuje podľa Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom Mesta Hurbanovo vo výške 83,60 € ročne. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

9.7. Žiadosť o prenájom pozemku – Norbert Takács 

Materiál predkladala Mgr. Divékyová, referentka správneho oddelenia. Písomná správa 

tvorí prílohu zápisnice. 

Dňa 8. 7. 2019 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť o prenájom pozemku od pána 

Norberta Takácsa, bytom Komárňanská 140, 947 01 Hurbanovo. Jedná sa o časť pozemku 

z parcely registra „C“ č. 2895/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 10 m2, v k. ú. 

Hurbanovo. Žiadaný pozemok je evidovaný v katastri nehnuteľností na LV č. 2376 a je vo 

vlastníctve Mesta Hurbanovo. 

Žiadateľ by si chcel prenajať predmetný pozemok ako pozemok pod garážou pre vlastné 

motorové vozidlo. 

Zákon č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení v § 9a, ods. 9, písm. c) pripúšťa 

prenajať majetok mesta bez verejnej súťaže alebo dobrovoľnej dražby v prípadoch 

hodných osobitného zreteľa, o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou 

väčšinou všetkých poslancov zastupiteľstva. 

Nakoľko žiadateľ vlastní byt a býva v bytovom dome, ktorý sa nachádza na  žiadanom 

pozemku a má v záujme používať tento pozemok ako pozemok pod garážou pre vlastné 

motorové vozidlo, bolo by nevhodné, aby sa táto časť pozemku prenajala formou verejnej 

súťaže alebo dobrovoľnej dražby. Mesto Hurbanovo navrhuje riešiť uvedený prípad 

v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení 

a predkladá pred Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove nasledovný návrh na uznesenie. 

 

Uznesenie  č. 109/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

k o n š t a t u j e 

že prenájom časti pozemku z parcely registra „C“ č. 2895/1 – zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 10 m2 v k. ú. Hurbanovo pre žiadateľa pána Norberta Takácsa je prípad hodný 
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osobitného zreteľa. 

o d ô v o d ň u j e    prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne. 

Žiadateľ býva v bytovom dome, ktorý sa nachádza na žiadanom pozemku. Z toho 

dôvodu má v záujme používať žiadaný pozemok ako pozemok pod garážou pre vlastné 

motorové vozidlo. 

s c h v a ľ u j e  

zverejnenie svojho zámeru prenajať časť z pozemku, parcela registra „C“ č. 2895/1– 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 10 m2 pre Norberta Takácsa, bytom Komárňanská 

140, 947 0 Hurbanovo z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 9, písm. 

c) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení na úradnej tabuli a webovej 

stránke Mesta Hurbanovo, a to najmenej 15 dní pred schvaľovaním tohto nájmu mestským 

zastupiteľstvom. Cena nájmu sa určuje podľa Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom Mesta Hurbanovo vo výške 20,00 € ročne. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

9.8. Žiadosť o prenájom miestnosti – Rodinné centrum Slunce, n. o. 

Materiál predkladala Mgr. Divékyová, referentka správneho oddelenia. Písomná správa 

tvorí prílohu zápisnice. 

          Dňa 10. 9. 2019 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť od pani Silvie Téglásovej – 

Rodinné centrum Slunce n.o., so sídlom Vážskeho brehu 152/17, 945 01 Komárno – Kava, 

IČO: 45735484, ohľadom pridelenia miestnosti na prevádzkovanie sociálnej výdajne 

potravín v meste Hurbanovo na adrese Komárňanská 262/104 (budova mestskej 

polikliniky). Pani Téglásová bola vyzvaná, aby svoju žiadosť doplnila a upresnila 

podmienky prenajatia miestnosti, ktorú žiada. Pani Téglásová doplnila svoju pôvodnú 

žiadosť novou žiadosťou zo dňa 12. 9. 2019. 

Pani Téglásová žiada o prenájom miestnosti v budove mestskej polikliniky v Hurbanove. 

Pani Téglásová vo svojej žiadosti uvádza, že takáto výdajňa potravín funguje od marca 

2019 v Komárne, kde je každý týždeň rozdelených 3,5 tony potravín pre občanov v núdzi, 

prevažne pre seniorov, občanov ZŤP a matky samoživiteľky. 

Zákon č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení v § 9a, ods. 9, písm. c) pripúšťa 

prenajať majetok mesta bez verejnej súťaže alebo dobrovoľnej dražby v prípadoch 

hodných osobitného zreteľa, o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou 

väčšinou všetkých poslancov zastupiteľstva. 

Nakoľko by žiadateľka chcela prenajímať nebytový priestor v budove polikliniky za 

účelom prevádzkovania sociálnej výdajne potravín, čo je verejnoprospešná činnosť, bolo 

by nevhodné, aby sa táto časť pozemku prenajala formou verejnej súťaže alebo 

dobrovoľnej dražby. Mesto Hurbanovo navrhuje riešiť uvedený prípad v súlade s § 9a, 

ods. 9, písm. c) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení. 

 

Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania.  
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Primátor mesta uviedol, že nakoľko miestnosť je v budove polikliniky, po platnosti 

uznesenia mesto sa musí obrátiť na VÚC Nitra so žiadosťou o vyňatie predmetnej 

miestnosti zo zdravotníckeho zariadenia, následne keď bude daná odpoveď od VÚC, od 

Ministerstva zdravotníctva SR sa žiada súhlas, až potom od Ministerstva financií SR, ktorý 

prevzal Fond národného majetku.  

 

Bc. Tomaščin predložil poslanecký návrh na stiahnutie materiálu: 

 

Uznesenie  č. 110/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s ú h l a s í 

so stiahnutím materiálu bod č. 9.8 z rokovania 6. MZ dňa 19. 9. 2019 s názvom:  

Žiadosť o prenájom miestnosti – Rodinné centrum SLUNCE n.o. so sídlom Vážskeho 

brehu 152/17, 945 01 Komárno – Kava. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

Počas hlasovania JUDr. Rusňák nebol prítomný. 

 

9.9. Poslanecký návrh – vyčlenenie prostriedkov z rozpočtu mesta – výdajňa potravín 

a Miestna organizácia SČK 

Materiál predkladala PaedDr., Mgr. Hajníková, poslankyňa MZ Hurbanovo. Písomná 

správa tvorí prílohu zápisnice. 

        V zmysle § 25 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov Dr. Hajníková predkladala Mestskému zastupiteľstvu v Hurbanove 

návrh na vyčlenenie prostriedkov z rozpočtu mesta Hurbanovo za rok 2019 na vykonanie 

prác spojených s vytvorením miestnosti pre výdajňu potravín a obnovu miestnosti pre 

Miestnu organizáciu SČK.  

Dôvodová správa :  

Lokalizácia : Priestor pre výdajňu potravín by bol umiestnený v budove Mestskej 

polikliniky v Hurbanove na prízemí (jednalo by sa o novovytvorenú predajňu) a priestor 

pre SČK v budove Domu služieb na Konkolyho ulici, ktorý je už v prenájme od mesta 

Hurbanovo, avšak v stave nevhodnom na denné užívanie a vyžaduje si rekonštrukciu. 

Návrh spôsobu prevedenia :  

1. Výdajňa potravín – v miestnosti vyčlenenej na tieto účely treba vykonať maliarske a 

natieračské práce, vykonať výmenu okenných konštrukcií.  

2. Miestny spolok SČK - v miestnosti vyčlenenej na tieto účely treba vykonať 

maliarske(stierkovanie, vymaľovanie), výmenu 3 ks okenných konštrukcií ( okno, parapet, 

žalúzie), položenie novej PVC podlahy a výmenu 2 ks radiátorov.  

Legislatívne hľadisko : V Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta 

Hurbanovo v čl. II MAJETOK MESTA ods. 8 sa uvádza „Správa a údržba majetku mesta 

je povinnosťou mesta a právnických osôb, ktorým bol majetok zverený do správy.“ Za 
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ďalšie je v uvedených zásadách spomenuté v čl. IV ods. 4 pís. a) nasledovné „Z 

prostriedkov získaných z prenájmu všetkých nebytových priestorov za kalendárny rok 

bude ročne min. 15 % vyčlenených na údržbu a modernizáciu objektov, kde sú nebytové 

priestory dané do nájmu podľa týchto zásad.  

Ekonomické hľadisko : Ako je vyššie spomenuté mesto by malo v rozpočte vytvárať 

rezervu na údržbu mestského majetku a to z prostriedkov získaných z nájmu. V rozpočte 

mesta Hurbanovo pre rok 2019 je v príjmovej časti pod položkou 212003 Príjem z 

prenájmu budov, rozpočtovaný vo výške 96 701 €. Z tejto sumy činí 15 % 14 505,15 €. Z 

uvedeného vyplýva, že v rozpočte mesta sa zdroje na takúto údržbu miestností nachádzajú.  

Správne a občianske hľadisko :  

Výdajňa potravín bude slúžiť pre sociálne slabších obyvateľov a má teda verejno- 

prospešný i humanitárny základ. Miestny spolok SČK je občianske združenie, ktoré je 

prvým kontaktom pri edukácii detí a mládeže v oblasti starostlivosti a ochrany zdravia, 

organizuje pravidelne v spolupráci s transfúznou stanicou odbery od darcov krvi a 

spolupracuje aj s mestom Hurbanovo ako zdravotný dohľad pri rôznych mestských 

akciách.  

 

Uznesenie  č. 111/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s ú h l a s í 

so stiahnutím materiálu bod č. 9.9 z rokovania 6. MZ dňa 19. 9. 2019 s názvom:  

Poslanecký návrh – vyčlenenie prostriedkov z rozpočtu mesta pre výdajňu potravín 

a Miestnu organizáciu Slovenského červeného kríža. 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

Bc.Tomaščin                                                                                zdržal sa hlasovania   1 

 

PaedDr., Mgr. Hajníková sa ospravedlnila a odišla z rokovania MZ. 

 

9.10. Investičné akcie – rozšírenie vodovodnej siete 

Materiál predkladal Mgr. Hulko, vedúci oddelenia regionálneho rozvoja. Písomná správa 

tvorí prílohu zápisnice. 

        Uznesením č. 66/2019 – MZ zo dňa 16. 5. 2019 mestské zastupiteľstvo schválilo 

zámer na realizáciu investičných akcií:  

- Rozšírenie vodovodnej siete – Hroznová ul. a Hviezdoslavova ul.  

- Vybudovanie vodovodnej prípojky pre areál futbalového štadióna.  

Na základe vykonaných prác, verejného obstarávania žiadame vyčleniť z položky 12.8 – 

Ďalší investičný rozvoj mesta finančné prostriedky:  

- Vybudovanie vodovodnej prípojky pre areál futbalového štadióna 5 tis. EUR,  

- Rozšírenie vodovodnej siete - Hroznová ul. a Hviezdoslavova ul. 30 tis. EUR.  

V prípade ak sa budú realizovať aj vodovodné prípojky a Mesto Hurbanovo bude 

podtláčanie hradiť, tak ako pri realizácii vodovodu v ul. Mierová a Záhradnícka bude 

potrebných ešte 7 tis. € (v závislosti od realizácie počtu prípojok). 
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Uznesenie  č. 112/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s ú h l a s í  

s vyčlenením finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 42 tis. EUR  

z položky 12.8. Ďalší investičný rozvoj na investičné akcie:  

a) rozšírenie vodovodnej siete – ulice Hroznová a Hviezdoslavova –  37 tis. EUR,  

b) vybudovanie vodovodnej prípojky pre areál futbalového štadióna – 5 tis. EUR. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                                     zdržal sa hlasovania   0 

 

9.11. Projekt „Podpora rozvoja športu“ – postavenie malej ľadovej plochy 

Materiál predkladal Mgr. Hulko, vedúci oddelenia regionálneho rozvoja. Písomná správa 

tvorí prílohu zápisnice. 

        Slovenský zväz ľadového hokeja vyhlásil dňa 2.8.2019 výzvu na predkladanie 

žiadostí k projektu „Podpora rozvoja športu“. Hlavným cieľom je vytvorenie primeraného 

a bezpečného priestoru pre športovanie detí, mládeže a rekreačných športovcov. Jedná sa o 

nenáročnú multifunkčnú športovú plochu so zabudovaným chladením, rolbou, osvetlením, 

sadou hokejových bránok a mantinelov na ohraničenie ihriska. Projekt obsahuje aj určité 

podmienky. Obec musí SZĽH Infra, s.r.o. bezplatne alebo za symbolickú cenu 1 €/rok 

prenajať predmetný pozemok na inštaláciu plochy na dobu 10 rokov. Multifunkčná plocha 

bude v prenájme obce za 5000 €/rok (údržba) +náklady za el. energiu a vodu. Po uplynutí 

10 rokov ostáva multifunkčná plocha s technickým príslušenstvom v majetku obce. 

Termín predkladania žiadostí bol 30.08.2019. Mesto Hurbanovo podalo žiadosť k 

predmetnému projektu, ktorú je potrebné doplniť súhlasom Mestského zastupiteľstva s 

podmienkami a prenájmom pozemku.  

Po konzultáciách so SZĽH sa ako miesto umiestnenia plochy v žiadosti uviedol areál 

bývalej ľadovej plochy na Záhradníckej ulici. 

 

Uznesenie  č. 113/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

súhlasí  

s uzatvorením partnerstva medzi SZĽH Infra, s.r.o a Mestom Hurbanovo v rámci projektu 

„Podpora rozvoja športu“ – postavenie malej ľadovej plochy  

súhlasí  

s podmienkami partnerstva medzi SZĽH Infra, s.r.o a Mestom Hurbanovo uvedených vo 

Výzve  č. 2019/00:1 na predkladanie žiadostí k projektu „Podpora rozvoja športu“ 

súhlasí  

so zámerom prenajať pozemok s prac. č.: 1137/10, k.ú. Bohatá, vedeného v katastri 

nehnuteľností na LV č. 907 pre SZĽH Infra, s.r.o., Trnavská 27/B, 831 04 Bratislava za 

účelom  postavenia  malej  ľadovej  plochy  na  tomto  pozemku  na  dobu  10  rokov za 

cenu 1 €/rok. 
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Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                                     zdržal sa hlasovania   0 

 

9.12. Prenájom pozemku – SZĽH Infra, s.r.o. 

Materiál predkladal Mgr. Hulko, vedúci oddelenia regionálneho rozvoja. Písomná správa 

tvorí prílohu zápisnice. 

       Slovenský zväz ľadového hokeja vyhlásil dňa 2.8.2019 výzvu na predkladanie 

žiadostí k projektu „Podpora rozvoja športu“.  Hlavným cieľom je vytvorenie primeraného 

a bezpečného priestoru pre športovanie detí, mládeže a rekreačných športovcov. Jedná sa o 

nenáročnú multifunkčnú športovú plochu so zabudovaným chladením, rolbou, osvetlením, 

sadou hokejových bránok a mantinelov na ohraničenie ihriska. 

Vyššie uvedený Projekt obsahuje aj určité podmienky. Obec musí SZĽH Infra, s.r.o. 

bezplatne alebo za symbolickú cenu 1,00 €/rok prenajať predmetný pozemok na inštaláciu 

plochy na dobu 10 rokov. Multifunkčná plocha bude v prenájme obce za 5 000,00 €/rok 

(údržba) + náklady za el. energiu a vodu. Po uplynutí 10 rokov ostáva multifunkčná 

plocha s technickým príslušenstvom v majetku obce. 

Termín predkladania žiadostí bol 30.08.2019. Mesto Hurbanovo podalo žiadosť 

k predmetnému projektu dňa 28. 8. 2019, ktorú je potrebné doplniť súhlasom Mestského 

zastupiteľstva s podmienkami a prenájmom pozemku. Po konzultáciách so SZĽH sa ako 

miesto umiestnenia plochy v žiadosti uviedol areál býv. ľadovej plochy na Záhradníckej 

ulici. 

Zákon č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení v § 9a, ods. 9, písm. c) pripúšťa 

prenajať majetok mesta bez verejnej súťaže alebo dobrovoľnej dražby v prípadoch 

hodných osobitného zreteľa, o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou 

väčšinou všetkých poslancov zastupiteľstva. 

Nakoľko cieľom vyššie uvedeného projektu je vytvorenie primeraného a bezpečného 

priestoru pre  športovanie detí, mládeže  a rekreačných športovcov, ktorým je 

multifunkčná športová plocha, bolo by nevhodné, aby sa táto časť pozemku prenajala 

formou verejnej súťaže alebo dobrovoľnej dražby. Mesto Hurbanovo navrhuje riešiť 

uvedený prípad v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí 

v platnom znení a predkladá pred Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove nasledovný návrh 

na uznesenie. 

 

Uznesenie  č. 114/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

k o n š t a t u j e 

že prenájom pozemku, parcely registra „C“ č. 1137/10 – zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 2 430 m2 v k. ú. Bohatá, zapísaného na LV č. 907, pre spoločnosť SZĽH Infra, 

s.r.o., zastúpená konateľkou Mgr. Dianou Kosovou, so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 

04 Bratislava, IČO: 51 054 825  je prípad hodný osobitného zreteľa. 

o d ô v o d ň u j e   prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne. 

Spoločnosť SZĽH Infra, s.r.o. vybuduje malú ľadovú plochu za účelom vytvorenia 
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bezpečného priestoru pre športovanie detí, mládeže a rekreačných športovcov.  

s c h v a ľ u j e  

zverejnenie svojho zámeru prenajať pozemok, parcelu registra „C“ č. 1137/10 – zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 2 430 m2 pre spoločnosť SZĽH Infra, s.r.o., zastúpená 

konateľkou Mgr. Dianou Kosovou, so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, 

IČO: 51 054 825 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) 

zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení na úradnej tabuli a webovej stránke 

Mesta Hurbanovo, a to najmenej 15 dní pred schvaľovaním tohto nájmu mestským 

zastupiteľstvom. Cena nájmu sa určuje podľa Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom Mesta Hurbanovo vo výške 1,00 € ročne. Nájomná zmluva bude uzatvorená 

na dobu 10 rokov. 
 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                                     zdržal sa hlasovania   0 

 

9.13. Parkovacia politika – informatívna správa 

Materiál predkladal Mgr. Hulko, vedúci oddelenia regionálneho rozvoja. Písomná správa 

tvorí prílohu zápisnice. 

        Parkovacia politika by sa mala zameriavať na reguláciu parkovania s cieľom 

dosiahnuť optimálne využívanie verejných priestorov so zreteľom na funkčnosť. 

Parkovanie a odstavovanie vozidiel však nie sú jedinou funkciou priestoru, preto musia 

byť pri riešení parkovacích potrieb rovnocenne rešpektované aj nároky ďalších užívateľov 

priestoru – chodcov, cyklistov, zásobovania a pod.. Hlavným cieľom parkovacej politiky 

je zlepšiť dopravnú obsluhu mesta. Nástroje na dosiahnutie cieľa sú napr.:  

- Budovať nové parkovacie miesta (hlavne na sídliskách).  

- Zvýšiť obrátkovosť parkovacích miest v „centre“ cenovou politikou (zavádzanie 

platených parkovísk,...).  

- Regulovanie (zníženie) počtu parkovacích miest s vyhradeným parkovaním pre 

konkrétne ŠPZ.  

- Efektívne regulovať parkovanie prostredníctvom systematickej kontroly a účinného 

postihu pre nedisciplinovaných vodičov.  

Na vytvorenie parkovacej politiky je nutné vykonať niekoľko mesačné pozorovanie a 

vypracovať dôkladnú analýzu statickej dopravy (napr. zisťovanie pohybu a parkovania 

vozidiel v dennom a nočnom období). V súčasnosti bol analyzovaný počet parkovacích 

miest a plôch, ktoré sú toho času k dispozícii. Zároveň boli vytipované lokality (pozemky 

vo vlastníctve mesta) na prípravu budovania ďalších parkovacích miest na území mesta 

Hurbanovo. V prvej etape sa predkladajú mestskému zastupiteľstvu mapové podklady s 

touto analýzou. Následne pristúpime k mapovaniu a sčítavaniu parkovaných vozidiel v 

denných a nočných obdobiach pri jednotlivých sídliskách a parkoviskách v „centre“.  

Po zistení údajov navrhujeme prehodnotiť ďalší postup prác v spolupráci s odborne 

spôsobilou osobou v oblasti dopravy. 
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Uznesenie  č. 115/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

berie na vedomie  

informatívnu správu o príprave dokumentu „Parkovacia politika v meste Hurbanovo“. 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                                     zdržal sa hlasovania   0 

 

 

9.14. Poradovník na mestské nájomné byty v roku 2019 - doplnenie 

Materiál predkladala PaedDr., Mgr. Hajníková, poslankyňa MZ. Písomná správa tvorí 

prílohu zápisnice. 

        Na základe poverenia komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej pri MsZ v Hurbanove 

pani poslankyňa predkladala návrh poradovníka – doplnenie na mestské nájomné byty pre 

rok 2019 podľa VZN o prenajímaní bytov vo vlastníctve mesta Hurbanovo. 

Uznesenie  č. 116/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje 

doplnenie poradovníka nájomných bytov prvej a druhej kategórie na rok 2019 v 

nasledovnom členení: 

 

 Meno a priezvisko Adresa trvalého pobytu/prechodného 

1 Kollár Ján ml. + Kollárová Priska Árpáda Fesztyho 2433/25, Hurbanovo 

2 Hatinová Alica Vék 2154, Hurbanovo 

3 Nagyová Magdaléna Hurbanovo 

4 Turček Ľudovít + Dömeová Viktória Hurbanovská 42, Svätý Peter 

5 Nagyová Magdaléna Smreková 637 Jelenec/Sládkovičova 38, 

Hurbanovo 

6 Zelenák Ladislav Výskumnícka 2476/34, Hurbanovo 

7 Zsigo Zoltán Árpáda Fesztyho 1442/12, Hurbanovo 

8 Turbač Tamás + Lukácsová Mária Sládkovičova 2540/34, Hurbanovo 

9 Mester Štefan + Mesterová Helena Sládkovičova 38, Hurbanovo 

10 Farkaš Július + Farkašová Klaudia Šáradská 368/18, Hurbanovo 

11 Forró Eva + Balogh Vojtech Komárňanská 164, Hurbanovo 

12 Anyalai René Ladislav Hurbanovo/Bajč 

13 Bajnóczyová Brnáková Jana + Bajnóczy 

Brnák Oto 

Kvetná 2382/8, Hurbanovo 

14 Danics Erik + Mezeyová Magdaléna Stará 3, Hurbanovo 

15 Kovács Gabriel Árpáda Fesztyho 2433/27, Hurbanovo 

16 Lévay František Hurbanovo 

17 
Kurucová Laura + Dráfi Peter 

Pribetská 109, Hurbanovo/Výskumnícka 

58, Hurbanovo 
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II. kategória: 

 

        Meno a priezvisko:                Adresa trvalého pobytu / prechodného: 

1 Marianna Tornóczyová      Jilemnického 2 

2 Klaudia Lakatosová      Podzáhradná 79 

3 Nataša Stojková      Hurbanovo 

4 Mária Kováčová      Šáradská 22 

5 Péter Stojka      Šáradská 20 

6 Žaneta Heráková      Šáradská 24 

7 Iveta Horváthová      Úzka 4 

8 Žaneta Lakatošová      Malá 8 

9 Róbert Lakatoš      Podzáhradná 96 - Turček Majer 

10 Klaudia Lakatosová      Hurbanovo 

11 Renáta Pintérová      Fialková 13  

12 Beáta Ďuráčová      Hurbanovo 

13 Tibor Stojka      Rybárska 18 

14 Adrián Lakatos      Zelená 1 

 

                              

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                                     zdržal sa hlasovania   0 

 

Po ukončení tejto témy bodu Rôzne, pán primátor upozornil poslancov, že o 23.59 hodine 

sa priamy prenos preruší.   

 

Mgr. Pupák navrhol, aby sa rokovanie  prerušilo. Po päťminútovej prestávke sa poslanci 

zhodli na termíne pokračovania mestského zastupiteľstva dňa 23.9.2019 o 17:00 hod. 

v Kultúrnom dome Hurbanovo. 

Poslanec Doležaj predložil poslanecký návrh: 

Uznesenie  č. 117/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

1 .  s ú h l a s í  

s prerušením zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, ktoré sa konalo dňa  

19. 9. 2019 o 17.00 hodine v Kultúrnom dome Hurbanovo, 

2 .   s c h v a ľ u j e 

termín pokračovania prerušeného zasadnutia mestského zastupiteľstva na deň 23. 9. 2019  

so začiatkom o 17.00 hod. v Kultúrnom dome Hurbanovo. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                                     zdržal sa hlasovania   0 
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Mgr. Peter Závodský, primátor mesta na základe prijatého uznesenia č. 117/2019 o 23.50 

hodine ukončil 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove. 

 

 

 

         

 

Mgr. Peter  Z á v o d s k ý                                          Ing. Adriana   K a s á š o v á                                   

        primátorka mesta                                                             prednostka úradu    

 

 

 

 

 

Overovatelia:     Mgr. Ľuboš  T u ž i n č i n                              

                            František  S c h v a r c z 
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Z á p i s n i c a 

 

zo  6.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove - pokračovanie,  

ktoré sa konalo dňa 23. 9. 2019 

 

Rokovanie  6.  zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Hurbanove – pokračovanie 

otvoril Mgr. Peter Závodský, primátor  mesta za účasti 10 poslancov (prezenčná listina 

je prílohou tejto zápisnice).  

  

Ďalší prítomní: RNDr. Mária Hamranová, zástupkyňa primátora mesta 

                     Ing. Adriana Kasášová, prednostka MsÚ 

Ing. Margita Rechtorisová, vedúca ekonomického oddelenia MsÚ 

Ing. Edita Gogolová, hlavná účtovníčka ekonomického odd. MsÚ 

Ing. Zoltán Veres, referent správneho oddelenia MsÚ 

Mgr. Roland Hulko, vedúci oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ 

 

Neprítomní – ospravedlnení: Ing. Koloman Cserge, hlavný kontrolór mesta a  

                                                  poslanec Marián Botoš 

 

Primátor mesta Mgr. Peter Závodský konštatoval, že rokovanie  pokračuje v zmysle 

programu, ktorý mestské zastupiteľstvo už schválilo. 

 

9.15. Kúpna zmluva PROSPECT, spol. s r.o. – informatívna správa 

Materiál predkladal Jozef Doležaj, poslanec MZ. Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 

        Dňa 18. 9. 2006 bola uzatvorená Kúpna zmluva medzi Mestom Hurbanovo 

(predávajúci) a spoločnosťou PROSPECT, spol. s r.o. (kupujúci).  

Táto kúpna zmluva bola uzatvorená v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 

576/2006-MZ zo dňa 31. 8. 2006. V tejto kúpnej zmluve je predmetom kúpy pozemok v k. 

ú. Bohatá, a to parcela registra „C“ 1445/40 – orná pôda o výmere 525 m2. Predaj 

uvedeného pozemku bol zrealizovaný za účelom výstavby bytového domu. V ČL. 6 

uvedenej kúpnej zmluvy sa kupujúci (PROSPECT, spol. s r.o.) zaviazal, že do 1 roka odo 

dňa nadobudnutia vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti zaháji na pozemku 

výstavbu bytového domu. V prípade, ak túto povinnosť kupujúci nesplní, predávajúci má 

právo na spätnú kúpu nehnuteľnosti za kúpnu cenu uvedenú v čl. 3 kúpnej zmluvy. Kúpna 

cena nehnuteľnosti bola stanovená vo výške 78 750,00 Sk (cca 2 614,00 €).  

Predmetné pozemky sú aktuálne vedené na Okresnom úrade Komárno, katastrálny odbor 

na LV č. 2402 (parcela č. 1445/40 – zast. plocha a nádvorie o výmere 24 m2, parcela č. 

1445/43 – zast. plocha a nádvorie o výmere 238 m2) a na LV č. 2342 (parcela č. 1445/42 – 

orná pôda o výmere 263 m2). Tieto parcely sú v celkovej výmere 525 m2.  
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Na parcele registra „C“ č. 1445/43 – zastavaná plocha a nádvorie je postavená stavba – 

Bytový dom B1 9 b. j. so súpisným číslom 3420, ktorý je vo vlastníctve spoločnosti 

PROSPECT, spol. s r.o. 

 

Uznesenie  č. 118/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

ž i a d a  

primátora mesta na vykonanie všetkých úkonov v zmysle platných právnych predpisov, 

ktoré je možné uplatniť k spätnej kúpe nehnuteľnosti v k. ú. Bohatá, a to parcely registra 

„C“ č. 1445/42 – orná pôda o výmere 263 m2. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                                     zdržal sa hlasovania   0 

 

 

9.16. Vystúpenie mesta Hurbanovo zo Združenia miest a obcí Žitného ostrova 

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

zápisnice. 

        Mesto Hurbanovo je členom Združenia miest a obcí Žitného ostrova (ZMOŽO) viac 

rokov, už od jeho vzniku.  

Založili ho samosprávy Žitného ostrova a okolia začiatkom deväťdesiatych rokov za 

účelom efektívneho presadzovania svojich oprávnených záväzkov so sídlom v Dunajskej 

Strede. Počas nasledujúcich zmien v územnosprávnom členení Slovenskej republiky došlo 

k viacerým zmenám a v súčasnosti sú územia, na ktorých sa členovia ZMOŽO nachádzajú 

rozdelené do troch krajov a šiestich okresov. Z toho dôvodu každá samospráva má svoje 

špecifiká a požiadavky, ktoré sú veľakrát navzájom odlišné. Mestské zastupiteľstvo v 

Hurbanove dňa 30.6.2014 prijalo uznesenie č. 630/2014-MZ, ktorým schválilo vstup do 

Združenia miest a obcí okresu Komárna s cieľom lepšie obhajovať spoločné záujmy 

okolitých obcí a so zámerom po začatí aktívnej činnosti nového združenia ukončiť 

členstvo v ZMOŽO. Členský príspevok do ZMOŽO na rok 2019 bol stanovený vo výške 1 

147,35 €.  

 

PaedDr., Mgr. Hajníková by rada vedela dôvod vystúpenia zo združenia. Pýtala sa, čo 

získalo a čo stratilo Mesto Hurbanovo členstvom v tomto združení. Mgr. Závodský, 

primátor mesta odpovedal, že ZMOŽO nevyvíja žiadnu činnosť, tým pádom nepresadzuje 

záujmy obcí alebo miest a je neúčelné pre mesto byť členom tohto združenia. Pre obce 

a mestá  záujmy viac presadzuje Združenie miest a obcí Komárno. 

Mgr. Pupák sa informoval,  na akom princípe funguje združenie a akým spôsobom sa 

platí členské. Prečo mesto nežiadalo formálne vyjadrenie od združenia o plánoch v tomto 

roku.  

Primátor mesta uviedol, že nemá žiadne informácie o združení a členské sa platí podľa 

počtu obyvateľov v meste. 
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Podľa PaedDr., Mgr. Hajníkovej Mesto Hurbanovo nepostupovalo efektívne, nakoľko 

neprejavuje záujem o spoluprácu v uvedenom združení.  

Poslanec Ševčík súhlasil s návrhom primátora mesta o vystúpení zo ZMOŽO.   

Poslanec Melich prosil prehodnotiť členstvá Mesta Hurbanovo v ďalších združeniach. 

Bc. Tomaščin súhlasil s vystúpením mesta  zo združenia z finančného hľadiska. Prosil, 

aby mesto oslovilo štatutára ZMOŽO, akú ďalšiu činnosť plánuje združenie vyvíjať. 

V prípade nevykonávania ďalšej činnosti bude schválené vystúpenie mesta z tohto 

združenia.  

JUDr. Rusňák vyjadril názor, aby mesto vystúpilo zo združenia keď  nemá z členstva 

v tomto združení žiaden osoh. V budúcnosti mesto môže do tohto združenia opätovne 

vstúpiť. 

Poslanec Doležaj sa pýtal Ing. Kasášovej, prednostky MsÚ, že kto a kedy bol so 

združením ZMOŽO naposledy v kontakte z mestského úradu. 

Ing. Kasášová odpovedala, že združenia fungujú tak, že majú dopredu určený program, 

ktorý sa schvaľuje  podľa stanov.  

PaedDr., Mgr. Hajníková žiadala vypracovať prehľad s koľkými združeniami 

spolupracuje mesto, ktoré členstvo je efektívne pre mesto, aby sa zbytočne nevydávali 

peniaze na členské príspevky.  

Podľa Mgr. Pupáka  nebolo reálne na tomto zasadnutí o tejto otázke rozhodnúť, nakoľko 

nie sú predložené  dostatočné informácie o fungovaní združenia a prosí materiál posunúť 

na ďalšie rokovanie. 

  

Po diskusii poslanec Bc. Tomaščin predložil poslanecký návrh: 

Uznesenie  č. 119/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

ž i a d a 

stiahnuť materiál bod č. 9.16 z pokračovaného rokovania 6. MZ dňa 23. 9. 2019 s názvom: 

Vystúpenie mesta Hurbanovo zo Združenia miest a obcí Žitného ostrova. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 

Bc.Tomaščin, PaedDr.,Mgr.Hajníková, JUDr.Rusňák, Mgr.Tužinčin,         za                                 7 
Doležaj, Melich, Mgr.Pupák,                                                                              

Ševčík, RNDr.Hamranová                                                                 proti              2                                    

Schvarcz                                                                                           zdržal sa hlasovania   1 

 

 

9.17. Návrh na schválenie predsedu a člena Komisie dopravy a verejného poriadku 

pri MZ Hurbanovo 

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

zápisnice. 

        Poslanec Marián Botoš dňa 16.05.2019 na 4. zasadnutí mestského zastupiteľstva 

verejne oznámil, že sa dňom 16. 5. 2019 vzdáva funkcie predsedu Komisie verejného 

poriadku a dopravy pri Mestskom zastupiteľstve v Hurbanove.  
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Na zabezpečenie činnosti komisie je potrebné schváliť nového predsedu komisie a doplniť 

člena komisie. Po konzultáciách s poslancami predložil návrh na vymenovanie do funkcie 

predsedu komisie verejného poriadku a dopravy pri mestskom zastupiteľstve Mgr. Ľuboša 

Tužinčina a návrh na doplnenie  člena komisie Ctibora Melicha. 

 

Uznesenie  č. 120/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

berie na vedomie  

Vzdanie sa Mariána Botoša funkcie predsedu komisie Verejného poriadku a dopravy pri 

Mestskom zastupiteľstve v Hurbanove  

schvaľuje  

Mgr. Ľuboša Tužinčina za predsedu komisie Verejného poriadku a dopravy zriadenej 

Mestským zastupiteľstvom v Hurbanove na volebné obdobie 2018 – 2022  

schvaľuje  

Ctibora Melicha za člena komisie Verejného poriadku a dopravy zriadenej Mestským 

zastupiteľstvom v Hurbanove na volebné obdobie 2018 – 2022. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                 8                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

 Melich, Mgr.Tužinčin                                                                           zdržal sa hlasovania   2 

 

 

K bodu 10 – D i s k u s i a  

V rámci diskusie Bc. Tomaščin žiadal vypracovať manuál pre občanov ako majú 

postupovať v prípade prijatia  VZN o určení názvov ulíc v meste Hurbanovo, aké 

povinnosti budú občanom z nového pomenovania ulíc a číslovania domov vyplývať a ako 

im mesto v tejto záležitosti pomôže.  

Mgr. Závodský, primátor mesta prisľúbil vypracovanie. 

Bc. Tomaščin predložil poslanecký návrh  na prijatie uznesenia týkajúci sa parku Hliník 

Bohatá: 

Uznesenie  č. 121/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

ž i a d a  

primátora mesta, aby zabezpečil zhotovenie elektrickej prípojky a zriadenie verejných 

toaliet v lokalite ul. Pribetská – park Hliník v termíne do 31. 10. 2019 a zároveň 

s ú h l a s í 

s vyčlenením finančných prostriedkov na túto investíciu z kapitoly 12.8 – Investičný 

rozvoj z bežných príjmov. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                 9                                                                             

Ševčík                                                                                       proti              1                                    

                                                                                  zdržal sa hlasovania   0 
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V ďalšej  diskusii sa poslanec Bc. Tomaščin vyjadril k  nasledovným témam: 

1) Upozornil všetky subjekty, ktoré plánujú podať žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 

2020 v zmysle VZN Mesta Hurbanovo č. 129 na termín podania žiadostí o poskytnutie 

dotácie z rozpočtu Mesta Hurbanovo, ktorý je stanovený do 30. septembra 2019. 

2)Prosí  vypracovať zoznam združení v ktorých je mesto členom.  

3) Navrhol  zistiť záujem majiteľa poštového novinového stánku na ul. Komárňanskej, či 

nemá záujem dohodnúť sa s prenajímateľom  mestských priestorov slúžiacich na účely 

cestovnej kancelárie o uvoľnenie týchto priestorov. 

4) Informoval sa,  v akom stave je súdny spor  spol. KOMVaK – Vodárne a kanalizácie 

mesta Komárno, a.s., či už prebehlo rokovanie s primátorom mesta Komárno. 

Mgr. Závodský, primátor mesta odpovedal, že zistí, ako sa dotknuté strany vedia 

dohodnúť. 

Ďalej informoval, že sa uskutočnilo rokovanie s primátorom mesta Komárno 

a s riaditeľom   KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s..  

V súčasnosti je vec na Ústavnom súde SR a čaká sa termín pojednávania.  

5) Pýtal sa, v akom štádiu je preplácanie finančných prostriedkov zamestnancom mestskej 

polície a koľko muselo mesto zaplatiť.  

Žiadal informáciu o ďalších krokoch, ktoré sa týkajú nepreplatenia nevyčerpanej 

dovolenky bývalej primátorky mesta, Mgr. Ildikó Basternák a o zaplatení pokuty za 

verejné obstarávanie nadstavby ZŠ s MŠ ÁF s VJM. 

Mgr. Závodský, primátor mesta uviedol, že prebieha vyplácanie zisteného nedoplatku na 

mzdách v rámci výsledku kontroly Inšpektorátu práce Nitra. O konečnej sume  primátor 

mesta nemá informáciu. 

- Čo sa týka ďalšieho postupu ohľadom nepreplatenej nevyčerpanej dovolenky bývalej 

primátorky mesta odpovedal, že žiadosť o preplatenie  dovolenky poslancami MZ nebola 

schválená, od advokátskej kancelárie zastupujúcej bývalú primátorku mesta  bola mestu 

doručená výzva, ktorá nebola akceptovaná. Od tej doby sa v tejto veci nekoná. 

- K pokute z Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava dodal, že nie je žiadne konečné 

rozhodnutie. Mestu bola doručená žiadosť o vyjadrenie sa k záverom z vykonanej 

kontroly. 

Ďalej sa  poslanec Bc. Tomaščin  pýtal, v akom stave je žaloba od spoločnosť Jai group 

s.r.o. Nitra, v ktorej žiada mesto o uhradenie ušlého zisku zo zákazky nadstavby ZŠ s MŠ 

ÁF s VJM. 

Primátor mesta k tetoj veci dodal, že pravdepodobne  prebehne súdne konanie. 

Bc. Tomaščin sa informoval o výberovom konaní vyhláseného na funkciu vedúceho 

Správneho oddelenia Mestského úradu Hurbanovo. 

Primátor mesta potvrdil, že Ing. Veres odstúpil z funkcie, je vypísané výberové konanie na 

jej obsadenie. 

Poslanec Bc. Tomaščin sa ďalej informoval, či mesto dostalo ponuku na odkúpenie 

verejného osvetlenia a o možnosti odkúpenia areálu Ing. Zoltána Hegyiho - HZ Stav, 

s.r.o.. 

Mgr. Závodský, primátor mesta ohľadne odkúpenia verejného osvetlenia uviedol, že 

záujem prejavili dve spoločnosti, s ktorými prebehne rokovanie. K odkúpeniu areálu HZ 
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Stav, s.r.o. uviedol, že areál by bol vhodný pre mesto na rôzne podnikateľské činnosti. Ing. 

Hegyi nás bude informovať. 

Poslanec Melich pripomenul súvislosti s  odsúhlasením členov inventarizačných komisií– 

žiadal súčinnosť s poslancami z dôvodu ich záujmu  zúčastniť sa pri inventarizácii majetku 

mesta v jednotlivých budovách a priestoroch  mesta.  

Informoval sa, či nie je možné rozšíriť vianočnú výzdobu mesta. Poukázal na § 127 

zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník  týkajúci sa  obťažovania iného alebo vážneho 

ohrozovania  výkonu práv. Jedná sa o neprispôsobivých občanov. Hliadka mestskej polície 

môže kedykoľvek počas dňa zasiahnuť a riadiť sa podľa tohto zákona. 

Ing. Veres konštatoval, že porušovanie práv obyvateľov sa rieši podľa správneho 

poriadku, čiže mestský policajt záležitosť nemôže na mieste vyriešiť,  po prešetrení sa 

podá správa, ktorá sa doručí  mestskému úradu na spracovanie.  

Ďalej poslanec Melich žiadal poslancov, aby navštívili pracovisko mestskej polície, 

nakoľko by si tieto priestory zaslúžili obnovu. 

Primátor mesta uviedol, že už bola požiadaná mestská polícia o  spracovanie zoznamu 

poškodeného inventáru, ktorý sa nahradí vhodným, aby bol  priestor vyhovujúci.  

Poslanec Doležaj sa pýtal, či už je vypracovaný Štatút Mesta Hurbanovo a kedy bude 

zvolané pracovné stretnutie s poslancami na túto tému.  

Prosí vypracovať manuál činností zamestnancov MsÚ a vedúcich oddelení na mestskom 

úrade, kto je za čo zodpovedný, aké má kompetencie, kto koho zastupuje. 

Ing. Kasášová, prednostka úradu odpovedala, že štatút mesta je vypracovaný, je na 

pripomienkovaní u pána primátora mesta  a v krátkom čase bude preposlaný poslancom.  

Čo sa týka vypracovania manuálu,  Ing. Kasášová prisľúbila jeho vypracovanie. 

Poslanec Ševčík sa informoval o zmene zákona o odpadoch. Navrhol stavebný odpad 

vynášať na mestskú kompostáreň, zvážiť drvenie stavebnej sute a využiť ju pri stavebných 

úpravách, prípadne ju odpredať.   

Mgr. Hulko poznamenal, že bola zmenená legislatíva novelou zákona,  za drobný 

stavebný odpad sa musí platiť zvlášť. 

Mgr. Pupák poďakoval za podujatie Hurban market, uvítal riešenie presunúť finančné 

prostriedky zmenou rozpočtu mesta do investičného fondu, predostrel odporúčanie 

Komisie výstavby, regionálneho rozvoja a územného plánovania pri MZ Hurbanovo, aby 

boli investície a projekty financované z vlastných zdrojov resp. z úverov, pričom treba 

zvážiť návratnosť, rentabilitu a čo najväčšiu využiteľnosť pre najširší okruh občanov.  

Poprosil  primátora mesta o predloženie krátkej správy na najbližšie zasadnutie MZ 

ohľadom možnosti vystúpenia zo zoskupenia Pons Danubii a o vypracovanie auditu 

ohľadom nevyužitých pozemkov a stavieb vo vlastníctve mesta. 

Poslanec Ševčík sa pýtal na zvýšený príjem z daní a na podlžnosti voči mestu a do akej 

položky boli zahrnuté tieto príjmy. 

Ing. Rechtorisová informovala o získanej úhrade vo výške 20 500 € a o nedoplatkoch vo 

výške 41 000 €. Pripravujú sa výkazy nedoplatkov na exekučné konania. 

Ing. Gogolová dodala, že príjem z dane z nehnuteľností bola na príjmovej časti rozpočtu 

zvýšená a schválená pre ZPS Smaragd Hurbanovo.  
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Na žiadosť poslanca Doležaja Bc. Tomaščin predložil poslanecký návrh: 

Uznesenie  č. 122/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

ž i a d a  

primátora mesta, aby zabezpečil že všetky príjmy získané z vymožených pohľadávok od 

fyzických a právnických osôb za nedoplatky z dani nehnuteľnosti a poplatkov za odpad 

podľa stavu 31. 12. 2018, boli od 1. 10. 2019 používané výlučne na investičný rozvoj 

a budú pri zmenách rozpočtu začlenené na položky 12.8 – Investičný rozvoj. 

 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 9                                                                             

                                                                                                  proti              0                                    

                                                                                  zdržal sa hlasovania   0 

Počas hlasovania PaedDr., Mgr. Hajníková nebola prítomná. 

 

Poslanec Tužinčin žiadal preveriť čiernu stavbu na súkromnom pozemku ul. Nový diel.  

Poslanec Doležaj mal viaceré otázky. 

- v akom stave je vypracovanie VZN o reklamných plochách, ktoré žiadal Bc. Tomaščin 

na rokovaní mestského zastupiteľstva dňa 20. 6. 2019.  

Mgr. Závodský, primátor mesta prisľúbil vypracovanie.  

Ďalej sa informoval o stave plánu verejného obstarávania v rokoch 2019-2020 a o pláne 

realizácie projektov v meste na roky 2019-2022. 

Poprosil Mgr. Hulka, aby k materiálu Parkovacia politika v meste  bolo vypracované VZN 

s platnosťou od 1. 1. 2020. 

Mgr. Závodský dodal, že sa dokončuje plán realizácie projektov, dobre by bolo ho  

spoločne prerokovať a určiť priority.   

Poslanec Ševčík sa zaujímal o výške sumy za prenájom reklamných plôch na plote pred 

bývalou Poliklinikou Hurbanovo. Odpoveď znela - 35 €/rok. 

Poslanec Melich prosil vytvoriť reprezentatívny priestor na reklamy pre podnikateľov. 

Poslanec Doležaj sa pýtal na vypracovanie stratégie ohľadom vyhodnocovania stavov 

nedoplatkov dlžníkov mesta, navrhol poskytovať informácie štvrťročne. 

JUDr. Rusňák žiadal prešetriť, či nedošlo k pochybeniu pri rozpočtovaní financovania 

Základnej školy s Materskou školou Árpáda Fesztyho s VJM Hurbanovo. 

Pýtal sa,  kto je v súčasnosti zodpovedný za riadenie  správneho oddelenia mestského 

úradu a na akú pozíciu bol preložený Ing. Veres, nakoľko sa vzdal funkcie vedúceho 

správneho oddelenia. 

Mgr. Závodský, primátor mesta odpovedal, že Ing. Veres je v pozícii zamestnanca, za 

vedenie správneho oddelenia je zodpovedná prednostka úradu Ing. Kasášová. 

Ing. Kasášová dodala, že  v organizačnej štruktúre sa stav zatiaľ nezmenil, po 

vymenovaní nového vedúceho správneho oddelenia je možnosť rozšírenia počtu osôb 

alebo zmena organizačnej štruktúry.  

Mgr. Pupák pripomienkoval nepresnosť svojho vyjadrenia zachyteného v zápisnici 

ohľadom kontroly nadstavby ZŠ s MŠ ÁF s VJM, žiadal podrobnejšie vypracovanie 

zápisnice. 
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Pýtal sa, že kedy bude doriešená otázka vecného bremena cesty k záhradám 

z Komárňanskej ulice a či budú vyvodené konkrétne disciplinárne postihy ohľadom súdnej 

žaloby týkajúcej sa nadstavby ZŠ s MŠ Á. Festyho. 

Pýtal sa prednostky úradu, Ing. Kasášovej,  v čom vidí prínos svojej osoby pre úrad, čo by 

vyzdvihla za svoj najväčší úspech, v čom vidí priestor z jej pozície na zlepšenie a na výšku 

jej plat a odmien. 

Ing. Kasášová informovala, že podľa tabuľkového zaradenia  v zmysle zákona č. 

553/2003 Z.z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 

záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má  plat 

nad  1 800 €, odmenu v tomto roku dostala za koordináciu volieb zo štátnych finančných 

prostriedkov. Vhodné  by bolo zlepšiť  vzájomnú komunikáciu a spoluprácu s poslancami 

mestského zastupiteľstva. Za svoj  osobný prínos považuje vypracovanie nových smerníc, 

prehodnotenie zmlúv a zlepšenie finančnej kontroly. 

Mgr. Závodský, primátor mesta k zápisnici uviedol, že sú stanovení overovatelia, 

úmyselne nebolo nič nesprávne napísané. V zápisnici sú uvedené dôležité veci, prepis 

celého zasadnutia nie je možné urobiť.  

Ing. Kasášová upozornila poslancov, ktorí sú určení za  overovateľov zápisnice, aby pred 

podpisom zápisnicu podrobne prečítali. Na podnet overovateľa chybu odstránime.  

Na otázku vecného bremena k záhradám Ing. Veres uviedol, že k vypracovaniu vecného 

bremena je potrebné vytvoriť novú parcelu, čo znamená vytvorenie novej ulice. 

Momentálne mesto čaká na projektanta, ako náhle bude zameraním vytvorená nová 

parcela, do LV  bude doložené záložné právo. Celý proces trvá cca 60 dní. 

Poslanec Doležaj tlmočil otázku od obyvateľov mesta,  ako sa vyvíja spor medzi 

prevádzkovateľmi káblovej televízie Konfernet a Carisma. Primátor mesta uviedol, že 

mesto o tomto nemá žiadne informácie. 

Poslanec  Doležaj sa informoval od Ing. Gogolovej,  na základe akého uznesenia bola 

podpísaná zmluva na kontokorentný úver, na základe ktorého bola vystavená 

blankozmenka na projekt Cultplay. 

Ing. Gogolová uviedla, že určite bolo prijaté uznesenie  mestského zastupiteľstva, 

nakoľko bez uznesenia  by mesto nevedeli úver vybaviť.  

Ďalej sa  pýtal RNDr. Hamranovej, zástupkyne primátora mesta,  ako hodnotí svoje 

pôsobenie v  pozícii zástupkyne a čo by vyzdvihla ako svoje najväčšie úspechy a aké má 

plány do budúcna. 

RNDr. Hamranová, zástupkyňa primátora mesta  uviedla, že je taká istá poslankyňa 

ako ostatní zvolení poslanci. Keď porovnáva dve volebné obdobia, poslanci doteraz 

veľakrát neboli informovaní o viacerých veciach. Teraz sú všetky informácie  posielané 

poslancom minimálne  elektronickou formou. To je pozitívum, že poslanci majú čerstvé 

informácie v čo v najkratšom čase . Negatívum vidí v komunikácii medzi poslancami, 

vedením mesta a vedúcimi oddelení. Za pozitívne pokladá  zviditeľnenie mesta 

prostredníctvom médií. Mesto dostalo pozitívnu spätnú väzbu za oživenú webovú stránku 

mesta a za  organizovanie  viacerých podujatí. Dodala, že pracovnú dobu využíva 

maximálne. Z jej strany negatívne hodnotí, že kvôli pracovnej vyťaženosti počas 
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pracovného času osobne málo chodí medzi ľudí. Výsledky jej práce ukáže čas. Snaží sa 

všetko robiť pre to, aby sa mesto rozvíjalo.  

Poslanec Doležaj prosil pomenovať dva, tri hlavné ciele do budúcna. Pani zástupkyňa 

odpovedala, že  podala  primátorovi mesta minimálne  pätnásť návrhov, ktoré by bolo 

potrebné a  čo najskôr riešiť. Snaží sa vyriešiť všetky pripomienky, ktoré jej boli zaslané 

elektronicky.  

Poslanec  Doležaj prosí uviesť výšku jej mzdy a odmeny. Pani zástupkyňa uviedla, že 

žiadnu odmenu nedostala, jej plat sa odvíja od platu primátora mesta, je určený vo výške  

70 % z  platu primátora.  

PaedDr., Mgr. Hajníková nadviazala na priority ohľadne výdajne potravín v meste, 

chcela vedieť či  primátor mesta podporuje túto aktivitu, ohľadom  otvorenia výdajne 

potravín pre tých, ktorí sú na to odkázaní. 

Prosila vysvetliť, akým spôsobom bolo riešené vyňatie priestoru mestskej polície 

a pedikúry na iné ako zdravotnícke účely, a či je záujem zo strany mesta pomôcť 

obyvateľom.  

Mgr. Závodský, primátor mesta odpovedal, že on je za vytvorenie priestorov určených 

pre výdajňu potravín, ale pokiaľ mestské zastupiteľstvo neschváli  zmenu účelu užívania 

týchto priestorov, mesto nemôže kompetentné orgány požiadať o ich vyňatie. Poslanec 

Melich navrhol, či by sa nemalo prijať uznesenie kvôli riešeniu tejto situácie. Poslanec 

Doležaj žiadal pre takéto prípady vytvoriť pracovnú komisiu zloženú z poslancov, 

zástupcov mesta, aby sme predišli časovým tiesňam.  

Ing. Veres navrhol možnosť riešenia v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom Mesta Hurbanovo, keby bola  výdajňa bola otvorená  v jednom mesiaci deväť, 

max. desať krát, v tom prípade  primátor mesta môže uzatvoriť nájomnú zmluvu so 

žiadateľom.  

Bc. Tomaščin poďakoval organizátorom Hurban marketu za výborný nápad a pochválil 

Mestský športový klub Hurbanovo za dosiahnuté výsledky. 

Na záver sa o slovo prihlásila pani Stračiaková, obyvateľka mestskej časti Zelený Háj. 

Poslanci mesta hlasovaním súhlasili, aby jej slovo bolo udelené  v rámci piatich minút.  

Pani Stračiaková uviedla, že cesta, ktorá vedie do bývalého JRD v Zelenom Háji, je 

mestská cesta. Vyzvala poslancov,  aby  v čo najkratšom čase prišli preveriť situáciu. 

Sťažovala sa na prejazd kamiónov a na jamy na tejto ceste. Vyzvala  primátora mesta, aby 

obnovil rokovanie s firmou Gamota Trading s.r.o. Komárno, nakoľko cesta zozadu je 

uzavretá a slúži výlučne pre podnikateľov. Nakoľko cestu využíva spomínaná firma, 

uviedla, že by bolo férové  od nich, keby cestu zaasfaltovali. 

Ďalej pani Stračiaková vyzdvihla prácu poslancov. Osobne sa poďakovala poslancom, 

ktorí sponzorovali činnosť Klubu dôchodcov v Zelenom Háji. Podporila myšlienku 

PaedDr., Mgr. Hajníkovej ohľadom otvorenia výdajne potravín. 

Mgr. Závodský, primátor mesta srdečne pozval prítomných, ako aj obyvateľov mesta, aby 

sa zúčastnili  odovzdania nového hasičského vozidla ministerkou vnútra SR dňa 24. 9. 

2019 o 16.20 hodine na Hasičskej zbrojnici Hurbanovo. 

Poďakoval zamestnancom mesta, ktorí sa podieľali na organizácii toho ročných 

hurbanovských kultúrnych  dní a tiež všetkým spoločenským, športovým organizáciám 
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a všetkým ktorí vystúpili v programe, alebo prezentovali svoju činnosť ukážkami . 

Pochvala patrí aj za Hurban market, na túto akciu boli  kladné odozvy. 

 

K bodu 11 – Z á v e r  

Nakoľko  program  rokovania  mestského zastupiteľstva  bol vyčerpaný, primátor 

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

pokračovanie 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove. 

 

 

 

 

     Mgr. Peter  Z á v o d s k ý                                          Ing. Adriana   K a s á š o v á                                   

              primátorka mesta                                                             prednostka úradu    

 

 

 

Overovatelia:     Mgr. Ľuboš  T u ž i n č i n                              

                            František  S c h v a r c z 
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