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Z á p i s n i c a 

 

zo  7.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,  

ktoré sa konalo dňa 19. 9. 2019 

 

Rokovanie  7.  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. Renáta Šuláková, riaditeľka ZPS Smaragd Hurbanovo 

Arpád Daráž, náčelník MsP Hurbanovo 

 

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. Doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 122 o poskytovaní sociálnych služieb a  

      o sume úhrad, spôsobe jej určenia a platenia za poskytované sociálne služby –  

      3. doplnenie 

  5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta o nakladaní s komunálnymi odpadmi   

      a drobnými stavebnými odpadmi 

  6. Petícia – žiadosť o zaradenie do plánu pre rok 2020 a vyčlenenie finančných   

      prostriedkov na zhotovenie nového asfaltového koberca na cestu v Novej Trstenej 

  7. Správy o výsledku kontroly hlavného kontrolóra mesta – HK/1/2019 

  8. Štatút mesta Hurbanovo – návrh na schválenie 

  9. Rôzne 

  9.1 Informatívna správa o uložení sankcie Úradom pre verejné obstarávanie pre Mesto   

        Hurbanovo 

  9.2 Členstvo mesta Hurbanovo v združeniach – informatívna správa 

  9.3 Zmena vo výške členského príspevku v Občianskom združení – Mikroregión    

        Hurbanovo 

  9.4 Vybudovanie vegetačnej strechy – Dom kultúry Hurbanovo 

  9.5 Plán realizácie projektov v meste Hurbanovo pre roky 2019 – 2022 

  9.6 Poslanecký návrh – Autobusová stanica Observatórium Hurbanovo 
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  9.7 Poslanecký návrh – Rekonštrukcia strechy Domu kultúry Hurbanovo 

  9.8 Poslanecký návrh – Projekt osvetlenia prechodov pre chodcov 

  9.9 Poslanecký návrh – Projekt revitalizácie chráneného areálu bohatského parku 

9.10 Poslanecký návrh – Projekt rekonštrukcie sociálnych zariadení ZŠ Nám. Konkolyho-    

        Thege 

9.11 Poslanecký návrh – Projekt parkoviska pri Základnej škole na Nám. Konkolyho- 

        Thege 

9.12 Poslanecký návrh – Vypracovanie výšky predpokladaných finančných nákladov na   

        opravu cestnej komunikácie 

9.13 Poslanecký návrh na zmenu uznesení č.121/2019-MZ a 122/2019-MZ 

9.14 Poslanecký návrh – schválenie člena komisie životného prostredia, ochrany prírody,    

        prírodných hodnôt a zdrojov pri MZ Hurbanovo 

9.15 Poslanecký návrh - vyčlenenie finančných prostriedkov – orez javorov na ul.   

        Výskumnícka 

9.16 Súhlas s odpredajom pozemkov – Tímea Bendíková 

9.17 Súhlas s prenájmom pozemku – Norbert Takács 

9.18 Súhlas s prenájmom pozemku – Mária Halászová 

9.19 Súhlas s prenájmom pozemku – SZĽH Infra, s.r.o. 

9.20 Žiadosť o odpredaj pozemku – Ing. Peter Kozma 

9.21 Žiadosť o odpredaj pozemku – Západoslovenská distribučná, a.s. 

9.22 Žiadosť o zriadenie vecných bremien – Západoslovenská distribučná, a.s. 

9.23 Žiadosť o prenájom miestnosti – Pavol Zelenák 

9.24 Žiadosť o súhlas s uzatvorením nájomnej zmluvy – Alžbeta Bernáthová 

9.25 Žiadosť o bezplatné užívanie nebytových priestorov – MS SČK Hurbanovo 

9.26 Prospect spol. s r.o. – informatívna správa 

 10. Diskusia 

 11. Záver   

 

Bc. Tomaščin predložil poslanecký návrh o rozšírení bodu 9.19 rôzne o materiál:   

bod 9.19.1 - Vyjadrenie vôle pre SZĽH, s.r.o. 

Poslanec Melich tiež predložil poslanecký návrh o rozšírení bodu rôzne o materiál:   

bod 9.27 - Návrh na zmenu členov Komisie kultúry a historických pamiatok 

 

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

programu rokovania: 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 

 

Botoš                                                                                 za                                 1                                                                             

RNDr.Hamranová, Bc.Tomaščin, PaedDr.,Mgr.Hajníková, Schvarcz, Ševčík,       proti              8 
Doležaj, Mgr.Tužinčin, Melich                                    
JUDr.Rusňák, Mgr.Pupák                                                                 zdržal sa hlasovania   2 

 

Pôvodný návrh programu 7. zasadnutia mestského zastupiteľstva nebol schválený. 

Hlasovanie za program rokovania s rozšírením bodu rôzne: 
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Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 

                                                                                        za                                10                                                                             

Botoš                                                                                        proti               1                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania    0 

 

Program rokovania 7. zasadnutia mestského zastupiteľstva  konaného dňa 24. 10. 2019 

bol poslancami mestského zastupiteľstva schválený s navrhnutou zmenou.  

 

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

a určil zapisovateľku a overovateľov zápisnice nasledovne: 

 

Návrhová komisia:              Bc. Štefan  Tomaščin                                                                                                    

                                                                        Mgr. Štefan Pupák                                                                                   

                                                                        Jozef  Doležaj 

                                                                         

Mandátová komisia:       PaedDr., Mgr. Angelika  Hajníková 

                  Marián Botoš 

        Eduard Ševčík 

 

Zapisovateľka:                                     Silvia   Fejesová 

 

Overovatelia:      RNDr. Mária Hamranová                  

                 Ctibor  Melich 

 

Navrhnuté zloženie pracovných komisií bolo poslancami mestského zastupiteľstva 

schválené. 

         

K bodu 2 -  I n t e r p e l á c i a 

        V rámci interpelácie primátor mesta odpovedal na dotazy z predchádzajúceho 

zasadnutia mestského zastupiteľstva. 

Poslanec Schvarcz upozornil na čiernu skládku odpadu za obchodným domom Tesco 

v Hurbanove. 

- Čierna skládka bola odstránená, zostali tam vo vysokej tráve zbytky, ktoré sa budú 

odstraňovať. 

Poslanec Melich upozornil na nedostatočnú prehľadnosť križovatky ulíc Brezová 

a Žitavská, prosí osadiť dopravné zrkadlo. 

- Križovatka bola vyčistená od kríkov, ktoré znižovali viditeľnosť do križovatky, čím 

sa situácia zlepšila. 

Poslanec Ševčík prosil udržiavať okolie bikrosového ihriska na Sládkovičovej ulici. 

- Okolie bikrosovej dráhy bolo vyčistené. 

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

zimu. 



 

Zápisnica zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 

konaného dňa 24. 10. 2019 

- 4 - 

- Mesto vytvára miesto na núdzové prespanie, tzv. ohrevovňu pre bezdomovcov 

pri miestnosti pre údržbára v areáli bývalej mestskej polikliniky, ktorá je pod 

dozorom mestskej polície, aby bola pod dohľadom s kapacitou 3 miesta. 

 

        V rámci interpelácie sa poslanec Botoš pýtal, kto dal príkaz na rozposlanie výziev na 

vymáhanie nedoplatkov a či bola vyvodená zodpovednosť za pochybenie.  

Mgr. Závodský, primátor mesta odpovedal, že v minulých volebných obdobiach sa to 

vôbec neriešilo, príkaz na rozposlanie dal on osobne. Boli rozposlané všetky výzvy 

evidované v zozname, v prípadoch keď sa občania kvôli nezrovnalosti obrátili na mesto 

riešilo sa to osobitne, nebola príčina niekoho z pracovníkov mestského úradu obviniť za 

pochybenie. 

Poslanec Doležaj tlmočil podnet občanov ohľadom Domu smútku na cintoríne, prosil 

vyznačiť a sprístupniť sociálne miestnosti počas pohrebov. 

Prosil vyvodiť zodpovednosť za duplicitné rozposlanie výziev na vymáhanie nedoplatkov 

komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu. 

Mgr. Závodský, primátor mesta uviedol, že sociálne miestnosti pre občanov sú 

sprístupnené. 

Poslanec Ševčík sa pýtal na štádium projektu opravy chodníka na ul. Športovej úseku 

medzi Základnou školou s materskou školou Árpáda Fesztyho s VJM a mestským 

športovým ihriskom. 

Informoval sa o Organizačnom poriadku Mestskej polície Hurbanovo a o zverejnenej 

faktúre Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava vo výške 4 816,53 €. 

Mgr. Závodský, primátor mesta odpovedal, že v rámci Miestnej akčnej skupiny 

Mikroregión Hurbanovo sa posunul termín na vyhodnotenie žiadostí na 2. 12. 2019. Čo sa 

týka  organizačného poriadku dodal, že preverí, či je dokument  zverejnený na webovej 

stránke mesta a o faktúre pre ÚVO bude informovať, je to v bode dnešného rokovania. 

Poslanec Melich upozornil na dezolátny stav chodníkov v mestskej časti Zelený Háj 

a informoval sa vo veci riešenia prechodu pre chodcov v Zelenom Háji.  

Tlmočil podnet občanov na úpravu vstupu a okolia obchodného domu COOP Jednota, 

prosil vyzvať majiteľa na zrekonštruovanie schodov, zábradlia, vytvoriť bezbariérový 

vstup v rámci revitalizácie vlastného majetku.   

Mgr. Závodský, primátor mesta odpovedal, že chodníky sa postupne opravujú podľa 

finančných možností, vo veci  prechodu pre chodcov mesto čaká na vyjadrenie 

dopravného inšpektorátu OR PZ Komárno. 

Na otázku obchodného domu COOP Jednota uviedol, že mesto vyzve prevádzkovateľa 

k náprave okolia a vstupu. 

PaedDr., Mgr. Hajníková sa sťažovala na správanie sa poslancov Novej cesty, mnohí 

obyvatelia mesta nie sú s chodom mesta spokojní. 

Poslanec Schvarcz informoval, že Komisia životného prostredia, ochrany prírody, 

prírodných  hodnôt a zdrojov pri MZ Hurbanovo v  spolupráci s Heineken Slovensko a.s., 

prosí mesto o udelenie 4 - 5 zberných miest pre vrchnáky z PET fliaš. Vyrábajú sa železné 

kontajnery v tvare srdca, čo sponzoruje spol. Heineken Slovensko, a.s., ktoré by sa 

umiestnili v meste na podporu ťažko chorých ľudí.  
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Mgr. Závodský, primátor mesta dodal, že po osobnej návšteve a dohode s poslancom 

Schvarczom o určení lokalít súhlas s radosťou udelí. 

Mgr. Tužinčin tlmočil sťažnosť pána Paulíka ohľadom neorezanej zelene z verejného 

priestranstva kvôli sťaženému vjazdu do garáže a zlému výhľadu na ulici.  

Primátor mesta uviedol, že živý plot rastie v zelenom páse, je pravidelne strihaný a nie je 

dôvod ho odstrániť. 

 

K bodu 3 

Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 

           Na  4.  zasadnutí  Mestského  zastupiteľstva  v  Hurbanove,  konaného  dňa 16. 

mája 2019 bolo prijaté uznesenie č. 70/2019-MZ. V uznesení Mestské zastupiteľstvo 

v Hurbanove žiadalo primátora mesta v termíne do 31. októbra 2019 preukázať 

výhodnosť všetkých platných dodávateľských zmlúv uzatvorených s mestom Hurbanovo, 

ktorých ročný objem dodávok prevyšuje 5 000 €.  

Ďalej vypracovať  návrhy termínov na zrušenie nevýhodných zmlúv pre mesto 

Hurbanovo. 

Bola vykonaná kontrola 23 zmlúv, nebola zistená žiadna nevýhodná zmluva. 

 
         Na 6. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, konaného dňa 19. a 23. 

septembra 2019 boli prijaté uznesenia od čísla 91 do 122/2019 - MZ.  

Ukladaciu časť malo uznesenie č. 99, 118, 119, 121 a 122/2019 – MZ. 

 

         V uznesení č. 99/2019-MZ Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove žiadalo 

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

s materskou 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. 2020. 

Príprava Dodatku k Zmluve je v štádiu riešení s pánom riaditeľom Bara Zoltánom, 

Duna Green s.r.o. 

        V uznesení č. 118/2019-MZ Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove žiadalo 

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. 

Informatívna správa o kúpnej zmluve PROSPECT, spol. s r.o. je v programe 

dnešného rokovania.  

 

        V uznesení č. 119/2019-MZ Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove žiadalo 

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

Vystúpenie mesta Hurbanovo zo Združenia miest a obcí Žitného ostrova. 

Mesto Hurbanovo sa obrátilo na predsedu ZMOŽO s požiadavkou o podanie 

informácie o činnosti združenia. Do dnešného dňa nebola poskytnutá odpoveď. 
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        V uznesení č. 121/2019-MZ Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove žiadalo 

primátora mesta, aby zabezpečil zhotovenie elektrickej prípojky a zriadenie verejných 

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

 

        V uznesení č. 122/2019-MZ Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove žiadalo 

primátora mesta o zabezpečenie všetkých príjmov získaných z vymožených pohľadávok 

od fyzických a právnických osôb za nedoplatky z dani nehnuteľnosti a poplatkov za odvoz 

komunálneho odpadu 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. 

Tieto uznesenia sú súčasťou dnešného rokovania ako poslanecký návrh na zmenu 

uznesení. 

 

K bodu 4 

Doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 122 o poskytovaní sociálnych služieb a  

o sume úhrad, spôsobe jej určenia a platenia za poskytované sociálne služby – 3. 

doplnenie 

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

prílohu zápisnice.  

        Zmena je navrhnutá v § 6 Výšky úhrady za poskytované sociálne služby a 

nadštandardné služby v Zariadení pre seniorov Smaragd, Sládkovičova č. 30, Hurbanovo a 

to konkrétne vo zvýšení stravnej jednotky: Racionálna strava: na sumu 3,22 Eur / deň zo 

sumy: 2,92 Eur / deň.  

Zdôvodnenie zvýšenia stravnej jednotky: ZPS Smaragd poskytuje stravovanie pre našich 

klientov podľa §17 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z.z., v súlade so zásadami zdravej výživy a 

s prihliadnutím na vek a zdravotný stav fyzických osôb podľa stravných jednotiek.  

Za celkovú stravnú jednotku sa považujú náklady na suroviny a režijné náklady na 

prípravu stravy. Stravná jednotka celodennej racionálnej stravy je 3,29 €/deň. Z toho 

čiastka 2,92 € predstavuje náklady na suroviny a 0,37 € sú režijné náklady.  

V dôsledku zvyšovania cien surovín ZPS Smaragd nevie naďalej udržať kvalitu 

stravovania na rovnakej úrovni, pretože tieto financie im nepostačujú. Ako opatrenie sme 

2x v týždni vynechali ovocie, v rámci pitného režimu podávame vodu iba každé 2 týždne, 

žiaľ, väčšinou iba pramenitú. Do jedálneho lístka sa snažíme zaradiť lacné jedlá, avšak 

takto strava prestáva byť pestrá, čo sa odrazilo aj na množstve pomyjí.  

V dôsledku nakupovania lacných surovín sa opakujú dookola 3-4 druhy paštét a keksíkov. 

Navyše, tieto sú väčšinou od poľských výrobcov, nakoľko kvalitné chutné slovenské sú 

drahé. Bola uzatvorená zmluva s dodávateľom ovocia a zeleniny cez elektronické 

trhovisko. Keď boli podané návrh zmluvy na základe minulých období, zariadenie bolo 

neúspešné, kvôli žiadanej cene. Jedálne lístky sú zostavované v súlade HACCP, strava 

musí byť pestrá, vyvážená a jedlá sa nesmú opakovať. Sú kontrolované RÚVZ, kde sa 

prepočítavajú aj nutričné hodnoty jedál, ktoré boli doposiaľ vyhovujúce, čo sa v tejto 

situácii žiaľ udržať nedá. 

K návrhu VZN neboli uplatnené žiadne pripomienky a námietky. 
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Otázku k stravovacej jednotky mal poslanec Botoš, na čo riaditeľka Mgr. Šuláková 

odpovedala. 

 

Uznesenie  č. 123/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

p r i j í m a  

3. doplnenie k VZN č. 122 o poskytovaní sociálnych služieb a o sume úhrad, spôsobe jej 

určenia a platenia za poskytované sociálne služby bez pripomienok. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

K bodu 5 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta o nakladaní s komunálnymi odpadmi   

a drobnými stavebnými odpadmi 

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

tvorí prílohu zápisnice. 

        Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 54 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 

drobnými stavebnými odpadmi bolo uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 

49/20019-MZ zo dňa 16.05.2019 zrušené Všeobecne záväzným nariadením č. 132, ktoré 

nadobudlo účinnosť 01.06.2019. Nové všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s 

komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi popisuje spôsob nakladania a 

zberu KO a vyseparovaných zložiek na území mesta Hurbanovo. Predpokladá už aj so 

zavedením systému zberu a modernej evidencie prostredníctvom systému ELWIS – 

nálepkami s QR kódmi, ktorý by mohol byť zavedený od roku 2021. Taktiež je zachovaný 

systém množstvového zberu a intervalového zberu, tak ako v súčasnosti. 

        Vyhodnotenie pripomienok k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta o nakladaní s 

komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi: Návrh Všeobecne záväzného 

nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi bolo 

vyvesené na úradnej tabuli mesta a webovej stránke od 02.10.2019. Pripomienky písomne 

alebo elektronicky bolo možné podať do 17.10.2019. Do uvedeného dátumu nebola 

elektronicky ani poštou doručená žiadna pripomienka. 

Bc. Tomaščin sa informoval či boli mestu poskytnuté aj iné ponuky na modernizáciu 

zberu a prečo práve systém ELWIS bol vybratý. 

Mgr. Hulko konštatoval, že sa uskutočnili rokovania s rôznymi firmami ohľadom 

odstránenia žetónového systému a zavedenia čipového systému. V rámci rokovaní 

k stanovením podmienkam vyhovovala spomínaná firma.  

Mgr. Závodský, primátor mesta doplnil, že ďalšia firma nevedela zabezpečiť napr. 

evidenciu separovaného odpadu, nakoľko systém ELWIS vie presne evidovať separovaný 

odpad, vie štatisticky vykázať presne na domácnosť, kto koľko separuje čo do budúcna 

bude slúžiť k tomu, že obyvatelia ktorí separujú odpad dostanú úľavy z poplatkov za 

odvoz. 
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Poslanec Botoš sa pýtal na finančné následky tohto systému.   

Mgr. Závodský odpovedal, že po odsúhlasení zavedenia systému Mesto Hurbanovo 

vyčlení prvotné finančné prostriedky z rozpočtu mesta. Do budúcna pri zvýšení separácie 

sa očakáva pokles finančných nákladov obyvateľom mesta.  

JUDr. Rusňák pripomenul návrh poslanca Ševčíka ohľadom vynášania odpadu na 

mestskú kompostáreň, drvenie a využitie stavebnej sute pri stavebných úpravách.  

Mgr. Závodský konštatoval, po novele zákona bola možnosť neplatiť za likvidáciu 

stavebného odpadu, pokiaľ odpad bol odovzdaný na recyklovanie v rámci možností obcí.  

Tá možnosť už neexistuje, nakoľko bolo zavedené spoplatnenie spomínaného odpadu. 

Poslanec Schvarcz informoval o jednaní zavedenia systému ELWIS, kde odznela otázka 

o čipovaní zbernej nádoby. Pýtal sa, akým spôsobom sa mesto zaručí za separovanie 

odpadu. 

Mgr. Závodský odpovedal, že budú zavedené náhodné kontroly. 

Mgr. Pupák sa pýtal, či už má mesto pripravený materiál na zvyšovanie poplatku za 

komunálny odpad a drobný stavebný odpad. 

Ďalej sa informoval o aktuálnych poplatkoch za odvoz KO a DSO.  

Mgr. Hulko odpovedal, že poplatok za odpad pri rodinných domoch v rámci 

množstvového zberu je 5,80 €/osoba. Vývoz 120 l kuka nádoby je 1,80 €. Zavedený je 

dvojtýždenný harmonogram na tuhý komunálny odpad. Stály odvoz pri bytových domoch 

je 10 €/osoba/rok. Na decembrové rokovanie mestského zastupiteľstva bude pripravené 

nové Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Hurbanovo o poplatkoch za odvoz odpadov. 

 

Uznesenie  č. 124/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 133 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi podľa predloženého návrhu. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

Botoš                                                                                        zdržal sa hlasovania   1 

 

K bodu 6 

Petícia – žiadosť o zaradenie do plánu pre rok 2020 a vyčlenenie finančných 

prostriedkov na zhotovenie nového asfaltového koberca na cestu v Novej Trstenej 

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

prílohu zápisnice.  

        Petícia bola podaná dňa 19.09.2019 a je zaevidovaná pod č. j. PET/3/2019 v 

informačnom systéme mesta Hurbanovo. Petícia je adresovaná primátorovi mesta a 

Mestskému zastupiteľstvu v Hurbanove. Text petície je nasledovný: Petícia - Žiadosť o 

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

asfaltového koberca na cestu v Novej Trstenej. Dĺžka cesty je asi 1000 m a šírka 5 m + 

cesta v dĺžke asi 50 m na cintorín (úsek od cesty po vchod do cintorína). 
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Obyvatelia Novej Trstenej sa obracajú touto petíciou na primátora Mesta Hurbanova a na 

všetkých poslancov mestského zastupiteľstva v Hurbanove. Od roku 1990 nemala mestská 

časť Nová Trstená poslanca v mestskom zastupiteľstve ani v jednom volebnom období a 

tak nemal kto presadzovať ani asfaltový koberec na cestu v Novej Trstenej, ktorá je vo 

veľmi zlom stave už veľa rokov. Na primátorov a poslancov mestského zastupiteľstva a 

obyvatelia obracali s touto požiadavkou minimálne od roku 2006, odkedy aj 

vydokladovali, že z daní od obyvateľov Novej Trstenej, ktoré sa dostali do mestskej 

pokladnice v Hurbanove by sa dalo zhotoviť niekoľko takých asfaltových kobercov na 

cestu a nielen jeden.  

Mesto Hurbanovo prisľúbilo, že sa to dostane do plánu na rok 2007. Firma zaoberajúca sa 

zhotovením asfaltového koberca na cestu v tom čase aj vyrátala, že náklady na cestu budú 

v hodnote 2 400 000 Sk (80 000 eur), ale ani v tom roku ani v ďalších rokoch sa nič 

neurobilo. Pri reálnom zrátaní, koľko finančných prostriedkov sa dostalo do mestskej 

pokladnice v Hurbanove od obyvateľov Novej Trstenej zo zaplatených daní či už priamo, 

alebo z podielových daní zaplatených podnikateľmi fyzickými osobami to vychádza, že od 

roku 2000 to bolo minimálne 800 000 EUR.  

Je to niekoľkonásobne viac ako je hodnota nového asfaltového koberca v primeranej 

hrúbke na cestu v dĺžke asi 1000 m a šírke 5 m + cesta v dĺžke asi 50 m na cintorín (úsek 

od cesty po vchod do cintorína).  

Obyvatelia Novej Trstenej žiadajú mesto Hurbanovo, aby vyčlenili pre rok 2020 finančné 

prostriedky na zhotovenie požadovaného asfaltového koberca a cestu v Novej Trstenej a 

toto aj v roku 2020 zrealizovali.  

Petícia obsahuje 5 podpisových hárkov. Na podpisových hárkov je uvedených 89 

podpisov. Podanie a vybavenie petície rieši zákon č. 85/1990 Zb. – o petičnom práve. 

Podľa zákona ak je petícia určená mestskému zastupiteľstvu, je zastupiteľstvo povinné 

petíciu prerokovať na svojom zasadnutí a umožniť vystúpiť počas prerokovania petície 

zástupcovi a členom petičného výboru. 

 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva bol prítomný Ing. Bohdan Pastorek, kontaktná 

osoba za petičný výbor, ktorý sa hlásil o slovo. Poslanci mesta hlasovaním súhlasili, aby 

jemu slovo bolo udelené  v rámci piatich minút.  

Ing. Pastorek v krátkosti oboznámil prítomných s danou problematikou. Po vystúpení Ing. 

Pastoreka prebiehala diskusia k bodu rokovania.  

 

Komisia výstavby, regionálneho rozvoja a územného plánovania odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu schváliť uznesenie, ktorým zaviaže primátora mesta Hurbanovo zabezpečiť 

a predložiť Mestskému zastupiteľstvu informatívnu správu o navrhovanom 

technologickom riešení realizácie predmetu predloženej petície a jeho odhadovaných 

nákladoch do 31.3.2020. 

 

Uznesenie  č. 125/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

berie na vedomie  
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Petíciu - žiadosť o zaradenie do plánu pre rok 2020 a vyčlenenie finančných prostriedkov 

na zhotovenie nového asfaltového koberca na cestu v Novej Trstenej. 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

Ševčík                                                                                       zdržal sa hlasovania   1 

 

K bodu 7 

Správy o výsledku kontroly hlavného kontrolóra mesta – HK/1/2019 

Materiál predkladal Ing. Cserge, hlavný kontrolór mesta. Písomná správa tvorí prílohu 

zápisnice.  

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

zmien a doplnkov, Ing. Cserge predkladá mestskému zastupiteľstvu správu o výsledku 

kontroly HK/1/2019.  

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

2019 schváleného uznesením MZ č. 638/2018 – MZ zo dňa 25. 10. 2018, vykonal v 

termíne od 25.02. 2019 hlavný kontrolór mesta Hurbanovo. Cieľom kontroly je preveriť 

aplikáciu, dodržiavanie a uplatňovanie zákona č. 238/2002 Z. z. o cestovných náhradách v 

z. n. p. v podmienkach MÚ Hurbanovo. 

Kontrola bola vykonávaná v čase : od 25. 02. 2019 do 30. 08. 2019 (s prerušením).  

Dátum zaslania návrhu správy z kontroly: 30. 08. 2019  

Počet prijatých odporučení: 1 

Počet prijatých opatrení: 5  

Dátum predloženia zoznamu splnených opatrení: do 04. 12 .2019  

Cieľ kontroly: Preveriť aplikáciu, dodržiavanie a uplatňovanie zákona č. 283/2002 Z. z. o 

cestovných náhradách v z. n. p. v podmienkach MsÚ v Hurbanove.  

Kontrolované obdobie: rok 2018  

Štatutárny zástupca: Mgr. Peter Závodský, primátor mesta 

 

Komisia výstavby, regionálneho rozvoja a územného plánovania pri MZ Hurbanovo 

navrhuje mestskému zastupiteľstvu, aby referovala hlavnému kontrolórovi mesta 

Hurbanovo žiadosť, aby správy o výsledku kontrol predkladal s názvom, z ktorého bude 

zrejmý predmet kontrolovanej veci. Navrhované odôvodňuje tým, že okrem poslancov 

mestského zastupiteľstva, návrh programu rokovania mestského zastupiteľstva slúži aj 

verejnosti, ktorá sa o predmete kontrolovanej veci, o ktorej správa bude pojednávať, takto 

nemá možnosť vopred oboznámiť. 

 

Uznesenie  č. 126/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

berie na vedomie  

Správu o výsledku kontroly HK/1/2019. 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                                 zdržal sa hlasovania   0 
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K bodu 8 

Štatút mesta Hurbanovo – návrh na schválenie 

Materiál predkladala Ing. Kasášová, prednostka MsÚ. Písomná správa tvorí prílohu 

zápisnice.  

        Štatút mesta je základný normatívny vnútroorganizačný dokument územnej 

samosprávy. Mestské zastupiteľstvo štatútom mesta upravuje v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi najmä názov, postavenie a pôsobnosť mesta, symboly 

mesta, územie mesta, jeho zlučovanie a rozdelenie, označovanie ulíc a iných verejných 

priestranstiev mesta a číslovanie stavieb, práva a povinnosti obyvateľov mesta, vzťah štátu 

a mesta, základné zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, postavenie a 

pôsobnosť mestského zastupiteľstva, poslancov, primátora a ďalších orgánov mestskej 

samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi. Rieši tiež širšie vzťahy 

mesta, postavenie hlavného kontrolóra, dobrovoľného hasičského zboru, udeľovanie 

čestného občianstva, cien mesta. Nakoľko má Mesto Hurbanovo štatút mesta schválený 

ešte v roku 2000, Ing. Kasášová predkladá návrh na schválenie aktuálneho Štatútu Mesta 

Hurbanovo. 

Uznesenie  č. 127/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje 

Štatút mesta Hurbanovo s účinnosťou od 1. 1. 2020. Dňom účinnosti tohto Štatútu mesta 

Hurbanovo sa ruší Štatút mesta Hurbanovo schválený uznesením  č. 210/00 - MZ zo dňa  

20. 12. 2000. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

K bodu 9 – R ô z n e 

9.1. Informatívna správa o uložení sankcie Úradom pre verejné obstarávanie pre 

Mesto Hurbanovo 

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

zápisnice. 

          Úrad pre verejné obstarávanie rozhodnutím zo dňa 2.10.2019, ktoré mesto obdržalo 

dňa 8.10.2019, uložil Mestu Hurbanovo pokutu vo výške 4 816,53 Eur, za porušenie 

zákona o verejnom obstarávaní pri stavebných prácach: „Búracie práce ZŠ A. Fesztyho v 

Hurbanove s vyučovacím jazykom maďarským“ a „Nadstavba ZŠ a MŠ s vyučovacím 

jazykom maďarským“, kde podľa ÚVO došlo k rozdeleniu zákazky, ktorým sa porušili 

ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní.  

Na základe zistených skutočností ÚVO konštatuje, že sa nepostupovalo v súlade s 

ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, keď vyššie uvedené zákazky sa realizovali 

postupom pre zákazky s nízkou hodnotou napriek tomu, že v zmysle správneho určenia 

predpokladanej hodnoty zákazky v uvedenom prípade v nadväznosti na časovú, miestnu a 

vecnú súvislosť obstarávaných stavebných prác ide o jednu podlimitnú zákazku, pričom 
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mal použiť postup pre zadávanie podlimitných zákaziek podľa § 108 v nadväznosti na § 

113 až § 116 zákona o verejnom obstarávaní, t. j. postup pre zadávanie podlimitných 

zákaziek bez využitia elektronického trhoviska. Podľa zistenia ÚVO sa v tomto prípade 

jedná o „správny delikt“ a z toho dôvodu uložil Mestu Hurbanovo pokutu. 

 

Poslanec Doležaj sa pýtal na názor Ing. Csergeho a primátora mesta o vyvodení 

zodpovednosti. Pán primátor konštatoval, že riešenie  zisťovania konkrétnych 

zodpovedných osôb bola prekonzultovaná s právničkou, ktorá odporučila postup. Na 

základe zistenia sa uskutoční vyhodnotenie. Po vykonaní úkonov bude podaná ďalšia 

informácia. 

Poslanec Botoš sa pýtal na zazmluvnenú právničku mesta.  

Mgr. Závodský, primátor mesta odpovedal, že právnička zastupuje mesto vo veci žaloby 

od spoločnosti jai group s.r.o. Nitra, nakoľko je oboznámená s celým obsahom spisu aj 

s konaním. 

Názor pána poslanca Ševčíka je, že mesto už raz na to doplatilo, prosil vyvodiť 

ponaučenie.  

 

Poslanec Doležaj potvrdil slová poslanca Ševčíka, prosil doplniť smernicu z ktorej 

chýbajú presné identifikovateľné veci, t. j. kto je za čo zodpovedný na mestskom úrade. 

Žiadal, aby verejné obstarávania boli riešené obálkovým systémom, t. j. komisia otvorí 

obálky a následne sa rozhodne o dodávateľovi. 

Ing. Cserge zodpovedal, že akonáhle mesto zaplatilo z rozpočtu mesta pokutu, vznikla 

mestu škoda. Škodu rieši škodová komisia, ktorá skúma všetky okolnosti. 

Poslanec Botoš sa pýtal, či si mesto priznalo chybu, nakoľko bola znížená pokuta o 50 % 

zo zákazky. 

Mgr. Závodský, primátor mesta požiadal hlavného kontrolóra mesta, aby do budúcna 

podal písomné oznámenie na mesto o vykonávaní kontroly s písomným záverom. 

Mgr. Pupák sa pýtal, že na základe čoho robila spoločnosť verejné obstarávanie.  

Primátor mesta dodal, že verejné obstarávanie bolo vykonané na základe rámcovej 

zmluvy. 

Poslanec Doležaj prosil pozrieť platnosť zmluvy a dátum vyzvania spoločnosti na 

vykonanie verejného obstarávania. 

 

Uznesenie  č. 128/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

berie na vedomie  

informatívnu správu o rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie zo dňa 2.10.2019, 

ktorým uložil Mestu Hurbanovo pokutu vo výške 4 816,53 eur za porušenie zákona 

o verejnom obstarávaní, pri verejnom obstarávaní stavebných prác „Búracie  práce ZŠ 

Árpáda Fesztyho v Hurbanove s vyučovacím  jazykom  maďarským“ a „Nadstavba ZŠ 

a MŠ s vyučovacím jazykom maďarským“. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
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RNDr.Hamranová, Ševčík, JUDr.Rusňák, Bc.Tomaščin, Schvarcz,                           za                                 6 

PaedDr.,Mgr.Hajníková                                                                               
                                                                                               proti              0                                    

Botoš, Mgr.Pupák, Doležaj, Mgr.Tužinčin, Melich                                      zdržal sa hlasovania   5 

 

 

9.2. Členstvo mesta Hurbanovo v združeniach – informatívna správa 

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

zápisnice. 

        Informatívna správa o združeniach, v ktorých je mesto Hurbanovo členom, vrátane 

uvedenej výšky členského príspevku v roku 2019. Mesto Hurbanovo je členom v 

nasledovných združeniach:  

1. Združenie miest a obcí Slovenska - členské vo výške 1.247,32 €  

2. Únia miest Slovenska - členské vo výške 998,14 €  

3. Regionálne vzdelávacie centrum Nitra - členské vo výške 691,11 €  

4. Citenergo - členské vo výške 100 €  

5. Združenie obcí – Mikroregión Hurbanovo a okolie – členské vo výške 165 €  

6. Občianske združenie „Mikroregión Hurbanovo“ – (MAS) členské vo výške 165 €  

7. Združenie miest a obcí okresu Komárno - členské vo výške 767,60 €  

8. Asociácia prednostov - členské vo výške 150 €  

9. Klub primátorov - členské vo výške 100 €  

10. Asociácia ekonómov - členské vo výške 120 €  

11. EZÚS Pons Danubii - členské vo výške 3.886,50 €  

12. Združenie miest a obcí Žitného ostrova - členské vo výške 1.147,35 €. 

Bc. Tomaščin žiadal o opätovné zaradenie materiálu o vystúpení mesta Hurbanovo zo 

Združenia miest a obcí Žitného ostrova. 

Poslanec Melich doporučil mestu Hurbanovo vystúpiť zo združenia miest a obcí Žitného 

ostrova a z Pons Danubii. 

Poslanec Doležaj prosil primátora mesta o poverenie zamestnanca mestského úradu, aby 

oboznámil poslancov za akým účelom sú združenia, načo slúžia a aké výhody majú. Na 

dotaz pána Doležaja v krátkosti informoval primátor mesta. 

  

Uznesenie  č. 129/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

berie na vedomie  

informatívnu správu o združeniach, v ktorých je mesto Hurbanovo členom, vrátane výšky 

členského príspevku za rok 2019. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
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9.3. Zmena vo výške členského príspevku v Občianskom združení – Mikroregión 

Hurbanovo 

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

zápisnice.         

        Mesto Hurbanovo je členom „Občianskeho združenia – Mikroregión Hurbanovo“, 

ktoré bolo založené za účelom podpory a koordinácie rozvoja územia Mikroregión 

Hurbanovo v súlade s princípmi prístupu LEADER, ako aj spolupráce na príprave a 

implementácii stratégie rozvoja územia mikroregiónu.  

Na zasadnutí občianskeho združenia – Mikroregión Hurbanovo vo Svätom Petre, v rámci 

činnosti Miestnej akčnej skupiny, bolo prijaté rozhodnutie o zvýšení členského príspevku 

pre členské obce. Členský príspevok sa bude od 1. januára 2020 pre obce skladať z fixnej 

časti vo výške 200 € a súčasne 0,10 € na 1 obyvateľa obce (mesta).  

Ku zvýšeniu členského príspevku sa pristúpilo z dôvodu, že bolo potrebné prijať 

preklenovací úver pre OZ – Mikroregión Hurbanovo, ktorý sa musí splácať a to z dôvodu 

financovania počiatočných prevádzkových nákladov MAS „Mikroregión Hurbanovo“, 

ktoré sú stanovené v podmienkach na čerpanie finančných prostriedkov v rámci 

implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja 

vidieka SR 2014 – 2020. 

 

 

Bc. Tomaščin sa informoval o fungovaní združenia Mikroregión Hurbanovo a o výške 

prijatého preklenovacého úveru. 

PaedDr., Mgr. Hajníková sa informovala o predsedovi združenia. 

Poslanec Ševčík by rád vedel informácie o výškach financií a o ich použitie.  

Mgr. Hulko informoval o vypísaných výzvach pre občianske združenie a už 

o prerozdelených financiách pre Mesto Hurbanovo. 

Mgr. Pupák prosil využívať výhody združenia Mikroregiónu Hurbanovo. 

Poslanec Doležaj sa pýtal na prerozdelenie financií a na účel využitia. 

Mgr. Hulko na otázku pána Doležaja odpovedal, že o hlavných veciach rozhoduje valné 

zhromaždenie.  

 

Uznesenie  č. 130/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

ročný poplatok do občianskeho združenia Mikroregión Hurbanovo v pevnej výške 200 € 

a súčasne 0,10 eur na jedného obyvateľa mesta Hurbanovo. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
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9.4. Vybudovanie vegetačnej strechy – Dom kultúry Hurbanovo 

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

tvorí prílohu zápisnice.     

        Ministerstvo Životného prostredia SR v rámci operačného programu Kvalita 

životného prostredia vydalo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku:  

Prioritná os: 2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu 

pred povodňami Investičná priorita:  

2.1 Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových 

prístupov Špecifický cieľ:  

2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy Kód výzvy: OPKZP-

PO2-SC211-2018-40. Predmetom podpory budú opatrenia, ktoré zachytávajú zrážkovú 

vodu za účelom zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy, ako napr.:  

• realizácia intenzívnych a extenzívnych vegetačných striech 

V rámci navrhovaných opatrení bude možné podporiť iba opatrenia, ktoré súvisia so 

zachytávaním zrážkovej vody z intravilánu obce. Plánovaná uzávierka hodnotiaceho kola 

je 12/2019.  

 

Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania. V diskusii sa vystúpil Bc. 

Tomaščin, JUDr. Rusňák, Melich, Mgr. Tužinčin. 

Návrh na uznesenie:  

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  

s c h v a ľ u j e  

zámer na vybudovanie vegetačnej strechy na Dome kultúry Hurbanovo a vyhlásenie 

verejných súťaží a prípravu dokumentácie k investičnej akcii. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                 0                                                                             

Botoš, Bc.Tomaščin, Ševčík, Mgr.Tužinčin, Melich                                     proti              5                                    

RNDr.Hamranová, Schvarcz, Mgr.Pupák, Doležaj, JUDr.Rusňák,                   zdržal sa hlasovania   6 
PaedDr.,Mgr. Hajníková 

Tento návrh na uznesenie poslancami MsZ nebol prijatý. 

 

9.5. Plán realizácie projektov v meste Hurbanovo pre roky 2019 – 2022 

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

tvorí prílohu zápisnice.     

        Na základe prijatého uznesenia č. 46/2019-MZ, kde mestské zastupiteľstvo žiadalo 

primátora mesta vypracovať dokument s názvom Plán realizácie projektov v meste 

Hurbanovo pre roky 2019 – 2022, Mgr. Hulko predkladá nasledovnú správu.  

        Mesto Hurbanovo má vypracovaný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

mesta Hurbanovo na roky 2014 až 2020. Je to základný strategický dokument mesta, ktorý 

predstavuje strednodobý rozvojový dokument slúžiaci na skvalitnenie miestnej a 

regionálnej správy a súčasne na plnenie strategických cieľov smerujúcich k sociálnej 
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súdržnosti a rastu životnej úrovne obyvateľov.  

Mesto Hurbanovo v roku 2019 realizuje nasledovné projekty:  

1. Projekt Bikesharing – vybudovanie siete cyklopožičovní (ukončenie v r. 2020)  

2. Modernizácia učebne IKT a prírodopisnej pre ZŠ Nám. Konkolyho Thege 2, Hurbanovo 

3. Modernizácia učebne IKT a prírodopisnej pre ZŠ a MŠ A. Fesztyho s VJM, Hurbanovo 

4. Wifi pre Hurbanovo  

5. Obnova hrobky M. Konkoly-Thege  

6. Miestna občianska poriadková služba  

7. Oprava chodníkov – Športová ul. a Žitavská ul. (IROP – MAS)  

Plánovaná realizácia rozvojových projektov v rokoch 2020-2022:  

1. Obnova ZSS SMARAGD – (výmena okien a dverí už podaný projekt v roku 2019, kde 

sme neboli úspešný), pracuje sa na projekte zníženia energetickej náročnosti 

pozostávajúcich z výmeny okien a dverí, zateplenia obvodového plášťa a úpravy resp. 

rekonštrukcie vykurovacieho systému. Možné financovanie: Environmentálny fond, 

Štátny fond rozvoja bývania,  

2. Obnova domu kultúry Hurbanovo – zámer vybudovania zelenej strechy.  

Financovanie: Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine cez OPKZP, ďalšia obnova 

financovaná z vlastných zdrojov (kapitálové, úverové zdroje).  

3. Obnova hasičskej zbrojnice (projekt podaný v r. 2019). Financovanie: z dotačných 

zdrojov MV SR  

4. Príprava stavebných pozemkov pre IBV (v zmysle vykonaného prieskumu záujmu). 

Financovanie: z vlastných zdrojov – príjem za predaj pozemku  

5. Výstavba nájomných bytov. Financovanie: Štátny fond rozvoja bývania  

6. Vytvorenie nových parkovacích plôch, výstavba garáží. Financovanie: z vlastných 

zdrojov, pri garážach predfinancovanie od záujemcov  

7. Obnova ľadovej plochy. Financovanie: Slovenský zväz ľadového hokeja (žiadosť 

podaná v roku 2019), prípadne vlastné zdroje  

8. Obnova areálu futbalového štadióna. Financovanie: Slovenský futbalový zväz (žiadosť 

podaná v roku 2019)  

9. Obnova miestnych komunikácií a chodníkov. Financovanie: vlastné zdroje, úverové 

zdroje, alebo cez PPP projekt  

10. Komplexné riešenie využitia areálu polikliniky – obnova jednotlivých objektov. 

Financovanie: dotačné zdroje, vlastné zdroje, úverové zdroje, príp. súkromný investor  

11. Obnova národných kultúrnych pamiatok (Ordódyho kúria, budova bývalej pôrodnice). 

Financovanie: dotačné zdroje, príp. súkromný investor  

12. Vybudovanie cyklochodníka pozdĺž hrádze Žitavy, prepojenie mestských častí. 

Financovanie: dotačné zdroje  

13. Vypracovanie projektových dokumentácií na rozšírenie kanalizačnej a vodovodnej 

siete v mestských častiach. Financovanie: dotačné zdroje  

14. Obnova objektov školských zariadení ZŠ Konkolyho Nám. – rekonštrukcia vnútornej 

elektroinštalácie a sociálnych zariadení ZŠ a MŠ A. Fesztyho – dokončenie nadstavby 

budovy a zateplenie objektov. Financovanie: dotačné zdroje, vlastné zdroje.  

15. Postupné znižovanie energetickej náročnosti objektov vo vlastníctve mesta. 
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Financovanie: dotačné zdroje, vlastné zdroje  

16. Obnova verejného osvetlenia a mestského rozhlasu, ktorá bude zahŕňať osvetlenie 

priechodov pre chodcov. Financovanie: dotačné zdroje, vlastné zdroje Toto je predbežný 

plán realizácie projektov, ktorý je závislí od dostupnosti finančných zdrojov, či už 

vlastných alebo dotačných. Podrobný plán opatrení projektov a aktivít by mal zahŕňať 

nový PHSR, ktorého prípravu plánujeme zahájiť v roku 2020, kde bude zriadená pracovná 

skupina z poslancov ako aj obyvateľov mesta. 

 

Uznesenie  č. 131/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

berie na vedomie  

dokument s názvom Plán realizácie projektov v meste Hurbanovo pre roky 2019 – 2022. 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

9.6. Poslanecký návrh – Autobusová stanica Observatórium Hurbanovo 

Materiál predkladal Mgr. Pupák, poslanec MZ. Písomná správa tvorí prílohu zápisnice.     

        Autobusová zastávka pri observatóriu je považovaná obyvateľmi nášho mesta za 

centrálnu autobusovú zastávku. Jej súčasná podoba resp. priestor okolo nej vznikol 

zrútením bývalého hurbanovského kina začiatkom deväťdesiatych rokov, pričom od tejto 

doby nebolo zasahované do jej podoby žiadnym radikálnejším spôsobom.  

Aktuálny stav je preto taký, že sa na nej nachádzajú dva menšie prístrešky, betónový stĺp 

slúžiaci na vylepovanie plagátov a nástenka slúžiaca rovnakému účelu.  

Priestor dopĺňajú kvetináče a na strane bližšie k observatóriu sa nachádza prázdny 

pozemok s rozmermi približne 45 x 25 metrov, ktorý je nevyužitý a je na ňom umiestnený 

len jeden reklamný pútač a stĺp vysokého napätia, ktorý privádza prúd dvom susedným 

domom na Komárňanskej ulici. Z uvedeného dôvodu sme sa rozhodli osloviť učiteľov a 

hlavne žiakov Strednej priemyselnej školy stavebnej v Hurbanove a požiadali ich o pomoc 

pri navrhnutí ideálneho riešenia, ktorým by sme nielen sfunkčnili, ale hlavne skrášlili a 

skultúrnili tento priestor. Žiaci dostali za úlohu vypracovať návrhy architektonických 

riešení v ktorom sa bude nachádzať budova autobusovej stanice pozostávajúca z verejných 

toaliet, technickej miestnosti a otvoreného priestoru chrániaceho pred poveternostnými 

podmienkami. Zároveň by zo strany ulice Rybárskej boli vytvorené parkovacie miesta 

slúžiace na krátkodobé státie. Najväčšiu časť zmieneného pozemku by už pokrývala 

zatrávnená plocha doplnená o stromy a kríky. Tri najlepšie návrhy na riešenie priestoru 

autobusovej stanice postúpia do hlasovania, z ktorého obyvatelia Hurbanova vyberú 

víťaznú variantu, ktorá by sa mala podľa možností realizovať. Z uvedeného dôvodu 

predkladáme návrh na schválenie zámeru vypracovania štúdie na vybudovanie 

autobusovej zastávky Observatórium. V prvej fáze by sa jednalo o zistenie časovej, 

materiálnej a finančnej náročnosti projektu týkajúcej sa predprípravy inžinierskych sietí a 

odstránení prekážajúcich objektov z pozemku resp. vyrovnaní terénu. V druhej fáze po 

doložení finálnej verzie projektu by sa jednalo o prípravu projektovej dokumentácie a 
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vyčíslenie potrebných nákladov na realizáciu projektu. Obe fázy žiadame vypracovať do 

konca roku 2019. Dodatok: Technická miestnosť autobusovej stanice by mohla byť 

využívaná aj ako vysunuté pracovisko Mestskej polície, konkrétne tzv. pracovníkov 

„MOBS“, ktorí by aj takýmto spôsobom dokázali byť bližšie k obyvateľom.  

 

V rámci diskusie sa vystúpil JUDr. Rusňák, Mgr. Hulko, Mgr. Závodský, Doležaj a Bc. 

Tomaščin. 

 

Uznesenie  č. 132/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

zámer na vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie autobusovej stanice 

Observatórium v k. ú. Hurbanovo č. parc.: 2122, 2123/1, 2124/1 a 2124/2 na základe 

podkladov vybraného študentského projektu žiakov a učiteľov Strednej priemyselnej školy 

stavebnej v Hurbanove. Termín vypracovania predmetnej projektovej dokumentácie do 

31.12.2019. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                 8                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

RNDr.Hamranová, JUDr.Rusńák, PaedDr.,Mgr.Hajníková                           zdržal sa hlasovania   3 

9.7. Poslanecký návrh – Rekonštrukcia strechy Domu kultúry Hurbanovo 

Materiál predkladal Ctibor Melich, poslanec MZ. Písomná správa tvorí prílohu zápisnice.     

        Dom kultúry Hurbanovo je najväčším krytím kultúrno - spoločenským priestorom 

nachádzajúcim sa v našom meste. Od jeho dokončenia na konci 70. rokov nedošlo v jeho 

priestoroch ku komplexnej rekonštrukcii, čoho dôsledkom je havarijný stav v ktorom sa 

dnes nachádza.  

Z uvedeného dôvodu navrhujú, aby bol do 15. novembra 2019 vykonaný prieskum trhu 

na realizáciu rekonštrukcie strechy domu kultúry a následne na najbližšom zasadnutí MZ 

boli vyčlenené finančné prostriedky potrebné na jej realizáciu. 

 

Uznesenie  č. 133/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

zámer na vykonanie prieskumu trhu na výber realizátora rekonštrukcie strechy Domu 

kultúry Hurbanovo (k. ú. Hurbanovo, č. parc.: 141), ktorá je v havarijnom stave do 

15.11.2019. 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

Počas hlasovania PaedDr., Mgr. Hajníková nebola prítomná. 
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9.8. Poslanecký návrh – Projekt osvetlenia prechodov pre chodcov 

Materiál predkladal Mgr. Tužinčin, poslanec MZ. Písomná správa tvorí prílohu zápisnice.   

       Bezpečnosť účastníkov cestnej premávky je často diskutovanou témou v našom 

meste. Za jeden z najväčším problémov považujeme nedostatočné osvetlenie prechodov 

pre chodcov. Z uvedeného dôvodu bol podaný návrh na schválenie zámeru vykonania 

prieskumu trhu na výber realizátora osvetlenia prechodov pre chodcov.  

Jednalo by sa konkrétne o všetky prechody nachádzajúce sa na štátnej ceste č. I/64 a 

vybraných križovatiek v intraviláne nášho mesta. Úlohou osvetlenia prechodov pre 

chodcov resp. križovatiek by malo byť dodatočné upozornenie pre vodičov automobilov a 

cyklistov, že v danom mieste je možné očakávať prechádzať cez cestu chodcov. Zároveň 

by malo spĺňať atribúty úspornosti a šetrnosti k životnému prostrediu. Dátum vykonania 

uvedeného prieskumu trhu je koniec novembra 2019. 

 

Uznesenie  č. 134/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

zámer na vypracovanie projektovej dokumentácie osvetlenia prechodov pre chodcov na 

štátnej ceste č. I/64 a vybraných križovatiek v intraviláne mesta Hurbanovo do 

30.11.2019. 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

9.9. Poslanecký návrh – Projekt revitalizácie chráneného areálu bohatského parku 

Materiál predkladal František Schvarcz, poslanec MZ. Písomná správa tvorí prílohu 

zápisnice. 

        Chránený areál Bohatský park sa nachádza v intraviláne mesta Hurbanovo na 

rozhraní medzi mestskými časťami Hurbanovo a Bohatá. V jeho tesnom susedstve sa 

okrem hurbanovského pivovaru nachádza aj najväčšie sídlisko v našom meste s 

koncentráciou približne 1 000 obyvateľov.  

V minulosti fungovala v prednej časti v budove dolnej Ordódyovskej kúrie základná a 

materská škola. V budove bývalého pionierskeho domu v dnešných dňoch sídli Centrum 

voľného času. Okrem toho je celý priestor parku zatrávnený a nachádza sa v ňom 

kombinácia listnatých a ihličnatých stromov, ktoré sú hlavným predmetom ochrany.  

Z uvedeného dôvodu pre skultúrnenie a hlavne sprístupnenie parku pre čo najširšiu 

verejnosť navrhujú vypracovať nasledovný projekt revitalizácie Bohatského parku:  

- obnoviť chodníky v parku odstránením vrchnej vrstvy pôvodného štrkového podkladu a 

nahradením bielym jemným makadamom  

- revitalizovať lavičky a osadiť smetné koše  

- opraviť existujúce verejné osvetlenie a doplniť potrebný počet nových stĺpov verejného 

osvetlenia  

- zabezpečiť pravidelné kosenie na 14 dňovej báze v mesiacoch apríl – september. 

Z uvedeného dôvodu bol navrhnutý prieskum trhu zameraný na výber realizátora projektu 
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revitalizácie Chráneného areálu Bohatský park s termínom vyhodnotenia do konca roku 

2019.  

 

Mgr. Hulko, vedúci oddelenia regionálneho rozvoja uviedol, že nakoľko park patrí do 

chráneného územia mesta je potrebné vyjadrenie od Krajského pamiatkového úradu Nitra. 

Poslanec Melich žiadal zaslanie žiadosti na vyňatie bohatského parku z registra ohľadom 

využitia obyvateľom mesta. 

RNDr. Hamranová bola proti vyňatiu spomínaného parku. 

 

Uznesenie  č. 135/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

ž i a d a  

primátora mesta, aby zabezpečil zaslanie žiadosti ohľadom vyňatia Chráneného areálu 

Bohatského parku (k. ú. Bohatá, parc. č. 1241, 1243, 1244 a 1445/1) z registra chráneného 

územia. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                 9                                                                             

RNDr.Hamranová                                                                          proti              1                                    

JUDr.Rusňák                                                                                zdržal sa hlasovania   1 

Poslanec Botoš sa ospravedlnil a z osobných dôvodov odišiel z rokovania MZ. 

 

Po diskusii poslanec Bc. Tomaščin predložil poslanecký návrh: 

Uznesenie  č. 136/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

zámer na vykonanie prieskumu trhu na obnovu mestského imobiliára (lavičky, smetné 

koše, chodníky) v areáli Bohatského parku (k. ú. Bohatá, parc. č. 1241, 1243, 1244 a 

1445/1) do 30.12.2019. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                 9                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

RMDr.Hamranová                                                                         zdržal sa hlasovania   1 

 

9.10 Poslanecký návrh – Projekt rekonštrukcie sociálnych zariadení ZŠ Nám. 

Konkolyho-Thege 

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

        Najstaršou budovou Základnej školy na námestí Konkolyho - Thege pochádza ešte z 

prvej polovice 20. storočia. Napriek tomu stále veľmi dobre slúži svojmu účelu. 

Problémom budovy sú však sociálne zariadenia, ktoré nielenže nezodpovedajú súčasným 

štandardom, ale v istom zmysle ohrozujú aj zdravie detí.  
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Z dôvodu prepadnutého kanalizačného potrubia dochádza k neodtekaniu splaškov, čo 

spôsobuje zápach šíriaci sa aj chodbami školy. Takisto vo veľmi zlom stave sú aj obklady 

a sanitačná technika na sociálnych zariadeniach. Preto je podaný návrh na vykonanie 

prieskumu trhu na výber realizátora projektu rekonštrukcie sociálnych zariadení v budove 

Základnej školy na námestí Konkolyho - Thege s termínom ukončenia do 30.11.2019. 

 

Poslanec Ševčík žiadal opravu sociálnych zariadení zabezpečiť z vlastných finančných 

prostriedkov. 

Bc. Tomaščin navrhol, aby prieskum trhu vykonala škola, následne predložila na 

rokovanie mestského zastupiteľstva. 

RNDr. Hamranová uviedla, že pani riaditeľke na opravu sociálnych zariadení boli 

sľúbené ponuky ústnou formou.  

 

Uznesenie  č. 137/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

zámer na vykonanie prieskumu trhu na výber realizátora projektu rekonštrukcie sociálnych 

zariadení a kanalizácie v budove Základnej školy na námestí Konkolyho - Thege (k. ú. 

Hurbanovo, parc. č.: 120) do 30.11.2019. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

9.11 Poslanecký návrh – Projekt parkoviska pri ZŠ Nám. Konkolyho-Thege 

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

        Jedným z vážnych problémov na námestí Konkolyho - Thege počas pracovných dní 

je parkovanie, bezpečné zastavovanie s automobilom a vystupovanie resp. nastupovanie 

detí. Autá sú nútené parkovať popri ceste, čím sa zužuje šírka vozovky a zvyšuje 

nebezpečenstvo stretu automobilov medzi sebou, alebo s cyklistami resp. prechádzajúcimi 

chodcami. Riešenie je vytvárať parkovacích miest na nevyužitých priestranstvách na okolí. 

Medzi jedny z nich patrí aj dvor Základnej školy, kde sa pred vchodom do telocvične 

nachádza nevyužitý priestor s rozmermi cca. 40 x 10 metrov, ktorý by mohol byť využitý 

ako parkovisko. Preto je podaný návrh na vykonanie prieskumu trhu na výber realizátora 

projektu parkoviska pri Základnej škole na námestí Konkolyho - Thege s termínom 

ukončenia do 30.12.2019. 

 

RNDr. Hamranová poznamenala, že vytvorenie parkovacích miest je plánované za 

budovou Komunálnych služieb na mestskom pozemku minimálne pre 10 – 15 vozidiel. 

 

Uznesenie  č. 138/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
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schvaľuje  

zámer na vykonanie prieskumu trhu na výber realizátora projektu parkoviska pri Základnej 

školy na námestí Konkolyho - Thege (k. ú. Hurbanovo, parc. č.: 119/1) do 30.12.2019. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                 9                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

RMDr.Hamranová                                                                         zdržal sa hlasovania   1 

 

9.12 Poslanecký návrh – Vypracovanie výšky predpokladaných finančných nákladov 

na opravu cestnej komunikácie 

Materiál predkladal Eduard Ševčík, poslanec MZ. Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 

        Z dôvodu nadmerného poškodenia cesty pred základnou školou na nám. Konkolyho a 

cesty na ulici Slobody od ulice Súdna po ulicou 28. októbra žiadam vyčíslenie nákladov na 

opravu povrchu týchto cestných komunikácií. Jedná sa o úsek v strede mesta, kde cestu 

používa najväčší počet občanov mesta. V tomto úseku sa nachádzajú dve školy, banka, 

kultúrny dom, pracovisko štátnej polície, nákupné stredisko, drobné prevádzkarne. 

 

Uznesenie  č. 139/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

ž i a d a  

primátora mesta o zabezpečenie vyčíslenia nákladov na opravu povrchu cestnej 

komunikácie v úseku od ulice Konkolyho  pred základnou školou po ulicu Súdnu a úseku 

cesty od ulice Súdnej po ulicu 28. októbra. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

9.13 Poslanecký návrh na zmenu uznesení č. 121/2019-MZ a 122/2019-MZ 

Materiál predkladal Mgr. Pupák, poslanec MZ. Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 

       Z dôvodu, že uznesenie č. 121/2019-MZ bolo prednesené priamo na zastupiteľstve 

ako poslanecký návrh a tým pádom nebolo odprezentované v dostatočnej forme, došlo k 

situácii, že viacero poslancov zahlasovalo za návrh, pričom nebolo oboznámených s jeho 

reálnym dopadom. 

 

Uznesenie  č. 140/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

r u š í  

uznesenie  mestského  zastupiteľstva v  Hurbanove  číslo 121/2019-MZ  prijatého  dňa  

19. septembra 2019,  

ž i a d a  
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primátora mesta, aby zabezpečil vypracovanie štúdie v prípade realizácie elektrickej 

prípojky a zriadenia verejných toaliet v lokalite ul. Pribetská – park Hliník v termíne do 

31.10.2019. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

Uznesenie č. 122/2019-MZ je potrebné opraviť po formálnej stránke a pán poslanec 

nevrhol vypustiť časť, že tieto prostriedky majú byť „používané výlučne na investičný 

rozvoj“ a nahradiť ju definíciu „akumulované“. 

 

Uznesenie  č. 141/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

r u š í  

uznesenie mestského zastupiteľstva v Hurbanove číslo 122/2019-MZ prijatého dňa 19. 

septembra 2019,  

ž i a d a  

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

fyzických a právnických osôb za nedoplatky z daní z nehnuteľností a poplatkov za odpad 

podľa stavu k 31.12.2018, boli od 1.10.2019 akumulované a pri zmenách rozpočtu 

začlenené do rozpočtovej položky 12.8. – Investičný rozvoj. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

9.14 Poslanecký návrh – schválenie člena komisie životného prostredia, ochrany 

prírody, prírodných hodnôt a zdrojov pri MZ Hurbanovo 

Materiál predkladal František Schvarcz, poslanec MZ. Písomná správa tvorí prílohu 

zápisnice. 

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

neskorších predpisov poslanec Schvarcz predkladá Mestskému zastupiteľstvu v 

Hurbanove návrh na schválenie člena (doplnenie) komisie Životného prostredia, ochrany 

prírody, prírodných hodnôt a zdrojov zriadenej mestským zastupiteľstvom v Hurbanove. 

Dôvodová správa: 

Nakoľko na 2. rokovaní Mestského zastupiteľstva mesta Hurbanovo, dňa 07.02.2019 pri 

schvaľovaní členov komisií ešte mesto Hurbanovo nemalo v pracovnej pozícii referenta 

životného prostredia, z toho dôvodu ho nebolo možné doplniť do komisie. Na 

zabezpečenie činnosti komisie je taktiež potrebné doplniť nového člena komisie a to 

referenta ZP pre mesto Hurbanovo Ing. Gabriela Krivaneka. 
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Uznesenie  č. 142/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

Ing. Gabriela Krivaneka za člena komisie životného prostredia, ochrany prírody, 

prírodných hodnôt a zdrojov zriadenej Mestským zastupiteľstvom v Hurbanove na 

volebné obdobie 2018 – 2022. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

9.15 Poslanecký návrh – vyčlenenie finančných prostriedkov – orez javorov na ul. 

Výskumnícka 

Materiál predkladal František Schvarcz, poslanec MZ. Písomná správa tvorí prílohu 

zápisnice. 

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

neskorších predpisov poslane Schvarcz predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Hurbanove 

návrh na vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Hurbanovo na vykonanie 

ošetrenia – orez javorov na ul. Výskumnícka.  

Odôvodnenie: Od roku 2009 obyvatelia ul. Výskumníckej podávajú sťažnosť na javory, 

ktoré patria mestu Hurbanovo. Tieto stromy im znečisťujú záhrady, dvory, upchávajú 

odtokové rúry na základe čoho dochádza k tomu, že voda z dažďov im steká po múre a po 

bokoch domu až do pivnice, kde im plesnivejú steny. Po odkvitnutí stromov plody lietajú a 

keď sa zapichnú do pôdy vyrastajú z nich malé stromy v záhradkách a na pozemkoch. 

Konáre týchto stromov prevísajú až na elektrické drôty a počas búrok sa drôty dotýkajú a 

iskria.  

Vyjadrenie odborníkov: Odborník arborist, Ing. Marek Áč - navrhuje ošetrenie 26 ks 

kusov drevín javor cukrový zdravotným rezom, redukčným rezom ( v rozsahu 15-25% 

úbytku listovej plochy koruny) s cieľom zníženia výšky stromov (cca 2-4 m) a skráteným 

bočných konárov do dĺžky v maximálnej možnej prípustnej miere. Z dlhodobého hľadiska 

je najekonomickejším riešením uskutočnenie náhradnej výsadby menej náročných drevín 

na údržbu, ktorá by časom nahradila javorovú alej. Priestor na uskutočnenie náhradnej 

výsadby je dostačujúci na danom pozemku. Návrh riešenia stavu aleje, na ktorý by 

pristúpili všetky strany je vykonanie redukčného rezu živých konárov v prvej polovici 

vegetačného obdobia, ktorá trvá od 1. apríla do 30.septembra a uskutočnenie náhradnej 

výsadby na jeseň.  

Vyjadrenie komisie ŽP: Komisia po prvom zasadnutí dňa 02.04.2019 navrhovala 

nasledovné riešenie: nakoľko sa sťažnosť ťahá už neuveriteľných desať rokov a ani na 

zasadnutí predchádzajúcej komisie zo dňa 16.09.2015 a taktiež ani na 19. zasadnutí 

predchádzajúceho zastupiteľstva dňa 04.05.2017 po predložení návrhu Mgr. Hulka 

nedošlo k pozitívnej zmene (za 3 - Bc. Tomaščin, Ing. Lovász, Mgr. Závodský, proti-0, 

zdržal sa 4 – Ing. Gróf, Ing. Hegyi, RNDr Hamranová, Ondrušek P.) preto komisia 

navrhuje vypracovať opätovný prieskum trhu arboristov o aktuálnej cenovej ponuke na 
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odborné ošetrenie stromov.  

Komisia po druhom zasadnutí dňa 06.06.2019 dostala ponuku od arboristu Ing. Mareka 

Áča, ktorý vypracoval cenovú ponuku 2880 €, pričom uviedol že cenová ponuka 

neobsahuje zapožičanie výškovej plošiny. Následne komisia navrhovala, aby bola 

vypracovaná cenová ponuka za zapožičanie výškovej plošiny a prehodnotenie-

prerokovanie cenovej ponuky s arboristom. Po tomto komisia obdržala od referenta 

životného prostredia mesta Hurbanovo prehodnotenú cenovú ponuku, kde pán Áč 

spomínal svojho kolegu, ktorý nie je platcom DPH a mohol by cenu skresať na 2200 €. 

Taktiež komisia napomohla s cenovou ponukou na zapožičanie výškovej plošiny do výšky 

20 m, kde oslovila podnikateľa z Hurbanova pána Kalocsányiho, ktorý poslal ponuku na 

28 €/1 hod. + presun za 1 km – 1 €. Taktiež bola vyžiadaná cenová ponuka na 22 m 

plošinu od spoločnosti Impulz light, Komárno. 

 

Uznesenie  č. 143/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

žiada  

primátora mesta Hurbanovo na vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na 

vykonanie orezu javorov v Hurbanove  na  ul. Výskumníckej  v celkovej sume 3 000 €,  

žiada  

primátora mesta Hurbanovo zabezpečiť, aby práce boli vykonané do 01.05.2020. 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

9.16 Súhlas s odpredajom pozemkov – Tímea Bendíková 

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

tvorí prílohu zápisnice. 

        Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 107/2019-MZ zo dňa  19. 9. 

2019 bolo schválené zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo odpredať pozemky v k. ú. 

Hurbanovo, zapísaných na LV č. 2376, a to parcelu registra „C“ č. 1442/2 – záhrada 

o výmere 23 m2 a novovytvorenú 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, 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 5,00 €/m2, t.j. celkom: 265,00 €. 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. 144/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
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s ú h l a s í 

s odpredajom pozemkov v k. ú. Hurbanovo, zapísaných na LV č. 2376, a to parcelu 

registra „C“ č. 1442/2 – záhrada o výmere 23 m2 a novovytvorenú 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 5,00 €/m2, t.j. celkom: 265,00 €, 

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

Poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí nadobúdateľ. 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  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. 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

9.17 Súhlas s prenájmom pozemku – Norbert Takács 

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

tvorí prílohu zápisnice. 

        Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 109/2019-MZ zo dňa 19. 9. 

2019 bolo schválené zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo prenajať časť z pozemku, z 

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

Hurbanovo, pre pána Norberta Takácsa, bytom Komárňanská 140, 947 01 Hurbanovo, 

podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona o majetku obcí. Cena prenájmu sa určuje podľa Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo vo výške 20,00 € ročne na 

obdobie 5 rokov. Zámer mesta bol zverejnený zákonným spôsobom na úradnej tabuli 

a webovej stránke mesta. Schválenie prenájmu nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 9, písm. c) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení si vyžaduje súhlas trojpätinovej 

väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 
 

Uznesenie  č. 145/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s ú h l a s í 

s prenájmom časti z pozemku, z parcely registra „C“ č. 2895/1 – zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 10 m2 v k. ú. Hurbanovo, pre pána Norberta Takácsa, bytom 

Komárňanská 140, 947 01 Hurbanovo, za cenu prenájmu vo výške 20,00 € ročne na 

obdobie 5 rokov, od 1. 11. 2019 do 31. 10. 2024 podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Ostatné podmienky prenájmu budú 

ustanovené v nájomnej zmluve. 
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Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 9                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

Počas hlasovania poslanec Doležaj nebol prítomný. 

 

9.18 Súhlas s prenájmom pozemku – Mária Halászová 

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

tvorí prílohu zápisnice. 

        Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 108/2019-MZ zo dňa 19. 9. 

2019 bolo schválené zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo prenajať pozemok, parcelu 

registra „C“ č. 1653 – záhrada o výmere 418 m2 v k. ú. Hurbanovo, pre pani Máriu 

Halászovú, bytom Úzka 416/20, 947 01 Hurbanovo, podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona 

o majetku obcí. Cena prenájmu sa určuje podľa Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom Mesta Hurbanovo vo výške 83,60 € ročne na obdobie 5 rokov. Zámer mesta 

bol zverejnený zákonným spôsobom na úradnej tabuli a webovej stránke mesta. 

Schválenie prenájmu nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 

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

poslancov mestského zastupiteľstva. 

 

Uznesenie  č. 146/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s ú h l a s í 

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

Hurbanovo, pre pani Máriu Halászovú, bytom Úzka 416/20, 947 01 Hurbanovo, za cenu 

prenájmu vo výške 83,60 € ročne na obdobie 5 rokov, od 1. 11. 2019 do 31. 10. 2024 

podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.  

Ostatné podmienky prenájmu budú ustanovené v nájomnej zmluve. 

 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 9                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

Počas hlasovania poslanec Doležaj nebol prítomný. 

 

9.19.1 - Vyjadrenie vôle pre SZĽH, s.r.o. – poslanecký návrh Bc. Tomaščina 

Materiál predkladal Bc. Tomaščin, poslanec MZ. Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 

Slovenský zväz ľadového hokeja na svojom zasadnutí schválil návrh na umiestnenie 

ľadových plôch na Slovensku. Počet všetkých žiadateľov bolo 35. Mesto Hurbanovo bolo 

schválené do kategórie A. 

Výkonný výbor SZĽH rozdelil všetkých žiadateľov do troch kategórií A, B a C 

nasledovne: 

A – obce, ktoré splnili všetky kritériá uvedené vo výzve SZĽH (19 žiadateľov) 

B – obce, ktoré nie vlastnou vinou nedokážu naplniť niektoré z kritérií (5 žiadateľov) 
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C – obce, ktoré nedokážu naplniť viac ako jedno z kritérií uvedených vo výzve SZĽH  

(11 žiadateľov). 

Výkonný výbor SZĽH sa uzniesol na nasledovnom: Výhodou pre žiadateľa je oficiálne 

stanovisko vedenia obce, pričom si dovoľuje udeliť nasledujúcu podmienku pre kategórie 

A a B. Výhodou pre žiadateľa je oficiálne stanovisko vedenia obce, ktoré potvrdzujú vôľu 

o prekrytie ľadovej plochy v období do dvoch rokov od jej inštalácie. Z uvedeného dôvodu 

Bc. Tomaščin žiada prijať návrh na uznesenie. 

 

Uznesenie  č. 147/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

vyjadruje 

svoju vôľu o prekrytie ľadovej plochy v období do dvoch rokov od jej inštalácie. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

9.19.2 Súhlas s prenájmom pozemku – SZĽH Infra, s.r.o. 

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

tvorí prílohu zápisnice. 

          Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 114/2019-MZ zo dňa 19. 9. 

2019 bolo schválené zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo prenajať pozemok, parcelu 

registra „C“ č. 1137/10 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 430 m2 v k. ú. Bohatá, 

pre spoločnosť SZĽH Infra, s.r.o., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 

51 054 825, podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona o majetku obcí. Cena prenájmu sa určuje 

vo výške 1,00 € ročne na obdobie 10 rokov. Zámer mesta bol zverejnený zákonným 

spôsobom na úradnej tabuli a webovej stránke mesta. Schválenie prenájmu nehnuteľnosti 

podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení si 

vyžaduje súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 

 

Uznesenie  č. 148/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s ú h l a s í 

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

o výmere 2 430 m2 v k. ú. Bohatá, pre spoločnosť SZĽH Infra, s.r.o., so sídlom Trnavská 

cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 51 054 825, za cenu nájmu vo výške 1,00 € ročne na 

obdobie 10 rokov, podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v platnom znení. Ostatné podmienky prenájmu budú ustanovené v nájomnej zmluve. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
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9.20 Žiadosť o odpredaj pozemku – Ing. Peter Kozma 

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

tvorí prílohu zápisnice. 

          Dňa 2. 10. 2019 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť manželov Ing. Petra 

Kozmu, bytom Sládkovičova 2585/20, Hurbanovo a JUDr. Lucie Kozmovej, bytom 

Sládkovičova 2579/8, Hurbanovo, ohľadom odpredaja pozemku vo vlastníctve Mesta 

Hurbanovo. Jedná sa o pozemok v k. ú. Hurbanovo, mestská časť Holanovo, parcela 

registra „C“ č. 3979/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 70 m2 zapísaný na LV č. 

4187. Uvedený pozemok bol novovytvorený geometrickým plánom č. 35974672-386/2019 

zo dňa 24. 9. 2019 vyhotoveným spoločnosťou MHLGEO s.r.o., so sídlom Záhradnícka 

16, 945 01 Komárno. Žiadaný pozemok priamo hraničí s pozemkami parcely registra „C“ 

č. 3980/2 – orná pôda o výmere 2 579 m2 a parcely registra „C“ č. 3981 – vinica o výmere 

160 m2. Tieto pozemky sú vo vlastníctve žiadateľov. Žiadatelia žiadajú odkúpiť vyššie 

uvedený pozemok z dôvodu majetkového vysporiadania prístupu k ich pozemkom, preto 

majú záujem vyššie uvedený pozemok odkúpiť do bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov. 

         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 hraničí s pozemkami, ktoré sú vo vlastníctve manželov 

Kozmových, ktorí využívajú tento pozemok a aj budú v budúcnosti využívať tento 

pozemok ako prístup k svojim pozemkom, a tento pozemok nie je pre Mesto Hurbanovo 

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

dobrovoľnej dražby. 
 

Uznesenie  č. 149/2019-MZ 

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. 3979/2 – zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 70 m2, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 35974672-

386/2019 zo dňa 24. 9. 2019 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Petra 

Kozmu, bytom Sládkovičova 2585/20, Hurbanovo a JUDr. Lucie Kozmovej, bytom 

Sládkovičova 2579/8, Hurbanovo, za kúpnu cenu stanovenú v zmysle Zásad hospodárenia 

a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo, prílohy č. 3, vo výške 9,00 €/m2, je prípad 

hodný osobitného zreteľa. 

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

Žiadaný pozemok hraničí s pozemkami, ktoré sú vo vlastníctve manželov Kozmových, 

ktorí využívajú tento pozemok a aj budú v budúcnosti využívať tento pozemok ako prístup 

k svojim pozemkom, a tento pozemok nie je pre Mesto Hurbanovo využiteľný 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, 
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pozemok, parcela registra „C“ č. 3979/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 70 m2 

zapísaný na LV č. 4187, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 35974672-

386/2019 zo dňa 24. 9. 2019 vyhotoveným spoločnosťou MHLGEO s.r.o., so sídlom 

Záhradnícka 16, 945 01 Komárno,  do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. 

Petra Kozmu, bytom Sládkovičova 2585/20, Hurbanovo a JUDr. Lucie Kozmovej, bytom 

Sládkovičova 2579/8, Hurbanovo za kúpnu cenu stanovenú v zmysle Zásad hospodárenia 

a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo, prílohy č. 3, vo výške 9,00 €/m2, t. j. kúpna 

cena celkom: 630,00 €. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

9.21 Žiadosť o odpredaj pozemku – Západoslovenská distribučná, a. s. 

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

tvorí prílohu zápisnice. 

        Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 

Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, 

vložka číslo: 3879/B, IČO: 36 361 518 listom zo dňa 8. 10. 2019 požiadala o kúpu 

pozemku v k. ú. Hurbanovo. Dôvod žiadosti o odkúpenie pozemku je realizácia stavby:  

KO_Hurbanovo – ul. Západná, VNK, TS, NNK. Jedná sa o stavbu, ktorej výstavbou je 

dotknutý pozemok v majetku mesta Hurbanovo, na ktorý bola osadená transformačná 

stanica. Jedná sa o pozemok, parcelu registra „C“ č. 1868/8 – ostatná plocha o výmere 19 

m2 v k. ú. Hurbanovo, ktorý je vo vlastníctve Mesta Hurbanovo, zapísaný na LV č. 2376. 

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

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

hodných osobitného zreteľa, o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou 

väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva.  

 

Uznesenie  č. 150/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

k o n š t a t u j e, 

že odpredaj pozemku, parcely registra „C“ č. 1868/8 – ostatná plocha o výmere 19 m2, 

v k. ú. Hurbanovo, zapísaného na LV č. 2376 do vlastníctva žiadateľa spoločnosti 

Západoslovenská distribučná, a.s. za kúpnu cenu vo výške 15,00 €/m2 je prípad hodný 

osobitného zreteľa. 

o d ô v o d ň u j e  

prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne: 

Žiadateľ je stavebníkom stavby KO_Hurbanovo – ul. Západná, VNK, TS, NNK, na ktorej 

je osadená stavba transformačnej stanice, ktorá je nevyhnutná na jej prevádzku.   

s c h v a ľ u j e 

zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo odpredať pozemok, parcelu registra „C“ č. 1868/8 – 

ostatná plocha o výmere 19 m2 v k. ú. Hurbanovo, zapísaného na LV č. 2376 do 
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vlastníctva spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 

Bratislava, za kúpnu cenu vo výške 15,00 €/m2, t. j. kúpna cena spolu: 285,00 €.  

 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 8                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

RNDr.Hamranová                                                                          zdržal sa hlasovania   1 

Počas hlasovania JUDr. Rusňák nebol prítomný. 

 

9.22 Žiadosť o zriadenie vecných bremien – Západoslovenská distribučná, a. s. 

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

tvorí prílohu zápisnice. 

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

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 

3879/B, IČO: 36 361 518 listom zo dňa 8. 10. 2019 požiadala o zriadenie vecných  

bremien na elektroenergetické stavby a zariadenia, ktoré boli realizované v rámci stavby: 

KO_Hurbanovo – ul. Západná, VNK, TS, NNK. Jedná sa o elektroenergetické stavby 

a zariadenia (elektrická stanica, podzemné káblové VN vedenie, podzemné káblové NN 

vedenie), ktorými sú dotknuté časti pozemkov v majetku mesta Hurbanovo. Jedná sa o 

nasledovné pozemky v k. ú. Hurbanovo: 

- parcela registra „C“ č. 1376 – ostatná plocha o výmere 4 347 m2, zapísaná na LV č. 

2376 

- parcela registra „E“ č. 1434/1 – orná pôda o výmere 1 559 m2, zapísaná na LV č. 

4187 

- parcela registra „C“ č. 1377 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 260 m2, 

zapísaná na LV č. 2376 

- parcela registra „C“ č. 1765/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9 161 m2, 

zapísaná na LV č. 2376 

- parcela registra „C“ č. 1765/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 229 m2, 

zapísaná na LV č. 2376 

- parcela registra „C“ č. 1801/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 223 m2, 

zapísaná na LV č. 2376 

- parcela registra „C“ č. 1746 – ostatná plocha o výmere 3 403 m2, zapísaná na LV č. 

2376 

- parcela registra „C“ č. 1868/1 – ostatná plocha o výmere 3 331 m2, zapísaná na LV 

č. 2376 

- parcela registra „C“ č. 1815 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 773 m2, 

zapísaná na LV č. 2376 

- parcela registra „C“ č. 2113 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 421 m2, 

zapísaná na LV č. 2376 

Časť elektroenergetickej stavby a zariadenia sa nachádza na časti zaťažených 

nehnuteľností (vyššie uvedené parcely) vyznačenej v geometrickom pláne na zameranie 

vecného bremena č. 34125361-212/2019 zo dňa 14. 8. 2019.  
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Uznesenie  č. 151/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s ú h l a s í 

a) so zriadením vecných bremien v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.  

podľa geometrického plánu č. 34125361-212/2019 zo dňa 14. 8. 2019, za odplatu 

dohodnutú oboma zmluvnými stranami vo výške 5,- €/m2 výmery vecných bremien, t. j. 

spolu 11 875 €.  

 

Jedná sa o nasledovné nehnuteľnosti v k. ú. Hurbanovo: 

 

Parc. č.  Reg.  

LV 

č. Výmera  Druh pozemku Katastrálne Obec Okres 

  KN   v m2   územie     

1376 C 2376 4 347 Ostatná plocha  Hurbanovo Hurbanovo Komárno 

1434/1 E 4187 1 559 Orná pôda Hurbanovo Hurbanovo Komárno 

1377 C 2376 2 260 Zastavaná plocha a nádvorie Hurbanovo Hurbanovo Komárno 

1765/2 C 2376 9 161 Zastavaná plocha a nádvorie Hurbanovo Hurbanovo Komárno 

1765/1 C 2376 3 229 Zastavaná plocha a nádvorie Hurbanovo Hurbanovo Komárno 

1801/1 C 2376 1 223 Zastavaná plocha a nádvorie Hurbanovo Hurbanovo Komárno 

1746 C 2376 3 403 Ostatná plocha Hurbanovo Hurbanovo Komárno 

1868/1 C 2376 3 331 Ostatná plocha Hurbanovo Hurbanovo Komárno 

1815 C 2376 1 773 Zastavaná plocha a nádvorie Hurbanovo Hurbanovo Komárno 

2 113 C 2376 4 421 Zastavaná plocha a nádvorie Hurbanovo Hurbanovo Komárno 

 

b) s uzatvorením zmluvy o zriadení vecných bremien v prospech oprávneného 

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava k nehnuteľnostiam 

nachádzajúcim sa v k. ú. Hurbanovo v súlade s § 9, ods. 2, písm. e) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v platnom znení.  

V prípade súhlasu žiadateľ pripraví Zmluvu o zriadení vecných bremien. 

        Vecné bremeno bude zriadené na neobmedzené obdobie, a to za jednorazovú odplatu 

vo výške 5,00 €/m2, t. j. celkom: 11 875,- € a bude v rozsahu cca 1 m + 1 m (t. j. šírka 2 

m) do strán od kábla vedenia vysokého a nízkeho napätia (VN a NN) z dôvodu 

ochranného pásma. 

        Presný rozsah vecného bremena je stanovený geometrickým plánom č. 34125361-

212/2019 zo dňa 14. 8. 2019. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                 9                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

RNDr.Hamranová                                                                          zdržal sa hlasovania   1 
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9.23 Žiadosť o prenájom miestnosti – Pavol Zelenák 

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

tvorí prílohu zápisnice. 

        Dňa 16. 10. 2019 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť od pána Pavla Zelenáka, 

bytom Dunajská 5, 947 03 Hurbanovo – Bohatá, ohľadom prenájmu miestnosti – 

nebytového priestoru v suteréne budovy Centra voľného času Hurbanovo, Novozámocká 

10, 947 03 Hurbanovo – Bohatá za účelom prevádzkovania posilňovne. Budova Centra 

voľného času (CVČ) so súpisným číslom 228 sa nachádza na parcele registra „C“ č. 1243 

– zastavaná plocha a nádvorie o výmere 501 m2, k. ú. Bohatá a je vo vlastníctve Mesta 

Hurbanovo, zapísaná na LV č. 907. 

       Pán Zelenák už niekoľko rokov prevádzkuje posilňovňu v suteréne budovy CVČ 

Hurbanovo a má záujem tento priestor využívať aj naďalej. Posilňovňu by chcel pán 

Zelenák sprístupniť hlavne občanom mesta Hurbanovo. Posilňovňa by bola sprístupnená 5 

dní v týždni  v poobedňajších hodinách, kedy by bola väčšia návštevnosť. Pán Zelenák 

svoju žiadosť odôvodňuje aj tým, že mládež treba viesť k športu.  

       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 žiadateľ chcel prenajímať nebytový priestor v suteréne budovy CVČ 

Hurbanovo za účelom prevádzkovania posilňovne, čo je prospešná činnosť pre obyvateľov 

mesta, bolo by nevhodné, aby sa tento nebytový priestor prenajal 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. 152/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

k o n š t a t u j e 

že prenájom nebytového priestoru v suteréne budovy CVČ Hurbanovo na adrese 

Novozámocká 10, Hurbanovo, ktorá sa nachádza na parcele registra „C“ č. 1243 – 

zastavaná plocha a nádvorie, v k. ú. Bohatá pre žiadateľa Pavla Zelenáka, bytom Dunajská 

5, 947 03 Hurbanovo - Bohatá je prípad hodný osobitného zreteľa. 

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

Žiadateľ už niekoľko rokov prevádzkuje posilňovňu v suteréne budovy CVČ Hurbanovo 

a má záujem tento priestor využívať aj naďalej. Posilňovňu by chcel pán Zelenák 

sprístupniť hlavne občanom mesta Hurbanovo. Posilňovňa by bola sprístupnená 5 dní 

v týždni  v poobedňajších hodinách, kedy by bola väčšia návštevnosť. Pán Zelenák svoju 

žiadosť odôvodňuje aj tým, že mládež treba viesť k športu.  

s c h v a ľ u j e  

zverejnenie svojho zámeru prenajať nebytový priestor v suteréne budovy CVČ Hurbanovo  

na adrese Novozámocká 10, Hurbanovo - Bohatá, ktorá sa nachádza na parcele registra 
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„C“ č. 1243 – zastavaná plocha a nádvorie, v k. ú. Bohatá pre žiadateľa Pavla Zelenáka, 

bytom Dunajská 5, 947 03 Hurbanovo – Bohatá z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

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

úradnej tabuli a webovej stránke Mesta Hurbanovo, a to najmenej 15 dní pred 

schvaľovaním tohto nájmu mestským zastupiteľstvom. Cena nájmu sa určuje vo výške 

20,00 € mesačne. Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu 5 rokov. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                 8                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

Mgr.Pupák, Doležaj                                                                        zdržal sa hlasovania   2 

 

9.24 Žiadosť o súhlas s uzatvorením nájomnej zmluvy – Alžbeta Bernáthová 

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

tvorí prílohu zápisnice. 

        Pani Alžbeta Bernáthová KUSOVÝ TEXTIL –ÉMI, so sídlom Ľanová 5, 940 01 

Nové Zámky, IČO: 41763548 prenajíma na základe Zmluvy o nájme nebytových 

priestorov č. 8/1/2010 zo dňa 20. 9. 2010 nebytové priestory o výmere 126,65 m2 

v budove so súpisným číslom 55, ktorá sa nachádza na parcele registra „C“ č. 1544 – 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 710 m2, na adrese Komárňanská 111, Hurbanovo. 

Z dôvodu ukončenia podnikania, nájomca - pani Tímea Turjanovičová vypovedala 

Zmluvu o nájme nebytových priestorov ku dňu 30. 9. 2019, a z toho dôvodu sa uvoľnil 

priestor o rozlohe 62,68 m2. 

V zmysle Čl. 3, odsek 3.2. Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 8/1/2010 pani 

Bernáthová požiadala listom zo dňa 15. 10. 2019 o pridelenie súhlasu prenajímateľa – 

Mesta Hurbanovo s uzatvorením nájomnej zmluvy s nájomcom, Tiborom Turancsíkom – 

Patrik, Mierová 31, 947 03 Hurbanovo – Bohatá od 1. 11. 2019. Pán Turancsík má 

v záujme prenajímať nebytový priestor za účelom otvorenia prevádzky na predaj dlaždíc. 

 

Uznesenie  č. 153/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s ú h l a s í 

s tým, aby nájomníčka Alžbeta Bernáthová KUSOVÝ TEXTIL – ÉMI, so sídlom Ľanová 

5, 940 01 Nové Zámky uzatvorila Zmluvu o nájme nebytových priestorov o výmere 62,68 

m2 v budove so súpisným číslom 55, ktorá sa nachádza na parcele registra „C“ č. 1544 – 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 710 m2, na adrese Komárňanská 111, Hurbanovo 

s nájomcom Tiborom Turancsíkom – Patrik, Mierová 31, 947 03 Hurbanovo – Bohatá,     

IČO: 40177190 od 1. 11. 2019, za účelom otvorenia obchodných priestorov, ktoré bude 

nájomca využívať na prevádzkovanie predajne obkladov a dlažieb. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
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9.25 Žiadosť o bezplatné užívanie nebytových priestorov – MS SČK Hurbanovo 

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

tvorí prílohu zápisnice. 

          Dňa 16. 10. 2019 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť od pani Ing. Ildikó 

Pavlíkovej – predsedníčky Miestneho spolku Slovenského červeného kríža Hurbanovo, 

ohľadom bezplatného užívania nebytových priestorov o výmere 54,64 m2 na prízemí 

 budovy Mestského zdravotného strediska v Hurbanove, na adrese Komárňanská 104. 

         Žiadateľka bude priestory v budove Mestského zdravotného strediska v Hurbanove 

využívať za účelom stretnutia členov MS SČK Hurbanovo ako aj na kanceláriu. Priestory 

bude žiadateľka využívať 2x týždenne. Žiadateľka žiada taktiež o bezplatné poskytovanie 

služieb spojených s nájmom (režijné náklady). Užívanie nebytových priestorov žiada pani 

Pavlíková od 1. 11. 2019 na dobu neurčitú. 

 

Uznesenie  č. 154/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s ú h l a s í 

s bezplatným užívaním nebytových priestorov o rozlohe 54,64 m2 na prízemí budovy 

Mestského zdravotného strediska v Hurbanove, na adrese Komárňanská 104 

s prihliadnutím na osobitný zreteľ verejnoprospešnej činnosti vrátane bezplatného 

poskytovania služieb spojených s nájmom (režijné náklady) pre Slovenský červený kríž, 

Miestny spolok Hurbanovo, a to od 1. 11. 2019 do 1. 11. 2024. 

 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 8                                                                             

Ševčík                                                                                        proti              1                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

Počas hlasovania Bc. Tomaščin nebol prítomný. 

 

9.26 Prospect spol. s r. o. – informatívna správa 

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

Dňa 30. 10. 2007 bolo vydané stavebné povolenie na stavbu „ 2* 9 b. j. – bytové domy 

blok B1 a B2 Hurbanovo – Vinohrady“ na pozemkoch parcela č. 1445/40 a 1445/42, k. ú. 

Bohatá. na základe tohto stavebného povolenia bola zahájená výstavba bytových domov. 

Následne sa zrealizovala výstavba bytového domu 9 b. j. blok B1 Hurbanovo – Vinohrady, 

čím bol dodržaný Čl. 6 Kúpnej zmluvy zo dňa 18. 9. 2006 zo strany kupujúceho – 

PROSPECT spol. s r.o. 

Dňa 27. 8. 2008 bolo vydané kolaudačné rozhodnutie na stavbu „ 9 b. j. – bytový dom 

blok B1 Hurbanovo – Vinohrady“ na pozemok parcely č. 1445/43. 

Týmto skutočnostiam predchádzala Zámenná zmluva zo dňa 8. 10. 2019, kde boli 

zamenené pozemky na základe vypracovaného geometrického plánu č. 112/2007 zo dňa 

14. 9. 2007. 

 

Uznesenie  č. 155/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

informatívnu správu ohľadom priebehu prípadu odkúpenia a zámeny pozemkov v k. ú. 

Bohatá – sídlisko Vinohrady so spoločnosťou PROSPECT, spol. s r. o. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

9.27 Poslanecký návrh - Návrh na zmenu členov Komisie kultúry a historických 

pamiatok 

Materiál predkladal Ctibor Melich, poslanec MZ. Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 

Uznesenie  č. 156/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

o d v o l á v a 

členov Komisie kultúry a historických pamiatok pri MZ v Hurbanove v zložení: 

Jozef Doležaj 

Eduard Ševčík 

Mgr. Štefan Pupák 

m e n u j e 

členov Komisie kultúry a historických pamiatok pri MZ v Hurbanove v zložení: 

Bc. Zuzana Kozmová 

Bc. Milada Kajanová 

Norbert Kostoláni 
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Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

K bodu 10 – D i s k u s i a  

        V rámci diskusie Bc. Tomaščin upozornil na zničené železničné priecestie, prosil 

vyzvať železničnú spoločnosť o nápravu. 

- Prosil doriešiť napojenie obyvateľov Sesílešskej ul. na verejný vodovod z mestských 

finančných prostriedkov. 

- Žiadal zvážiť možnosť zaobstarania defibrilátora pre Dobrovoľný hasičský zbor 

Hurbanovo. 

- Upozornil na bezdomovcov v bohatskom parku. 

- Prosil o odstránenie unimobunky z ulice Robotníckej, zabezpečiť cyklistický pás po celej 

hlavnej ceste. 

- Informoval sa o uchádzačoch o pracovné miesto vedúceho správneho a regionálneho 

oddelenia.  

- Navrhol objekt s názvom Kačka na Dolnopeterskej ulici, ktorý je v konkurznom konaní 

upraviť na využitie športových aktivít. 

Mgr. Závodský, primátor mesta ohľadom bohatského parku uviedol, že mestská polícia aj 

v nočných hodinách vykonáva kontroly. Na otázku obsadenia pracovného miesta 

odpovedal, že sa prihlásili dvaja uchádzači na vedúceho správneho oddelenia, výberové 

konanie sa uskutoční 25. 10. 2019. 

PaedDr., Mgr. Hajníková informovala, že výdajňa potravín prostredníctvom 

potravinárskej pomoci sa odkladá na dobu neurčitú a oznámila vzdanie sa funkcie 

predsedníčky Komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej pri MZ Hurbanovo, nakoľko si 

nevie predstaviť spoluprácu s poslancami Novej cesty. 

  

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 7. 

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                                   

        primátor mesta                                                                         prednostka úradu    

 

 

 

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

                            Ctibor  M e l i c h 


