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Z á p i s n i c a 

 

z  8.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,  

ktoré sa konalo dňa 8. 11. 2019 

 

Rokovanie  8.  zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v  Hurbanove otvorila        

RNDr. Mária Hamranová, zástupkyňa primátora  mesta za účasti 10 poslancov 

(prezenčná listina je prílohou tejto zápisnice).  

 

Neprítomný - ospravedlnený: Marián Botoš 

  

Ďalší prítomní:     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 

 

Zástupkyňa primátora mesta RNDr. Hamranová predložila návrh programu rokovania.  
 

Návrh programu rokovania: 

1. Otvorenie, schválenie pracovných komisií a zapisovateľky 

2. Rekonštrukcia  bývalého zdravotného strediska - zámer 

3. Vybudovanie vegetačnej strechy na objekte bývalého zdravotného strediska - zámer 

4. Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej 

energie na vykurovanie objektov vo vlastníctve Mesta Hurbanovo - zámer 

5. Záver   

 

Poslanec Doležaj predložil poslanecký návrh o rozšírení návrhu programu rokovania o 

materiál:  Schválenie zmeny člena Komisie finančnej, správy majetku mesta a verejnej 

súťaže pri MZ Hurbanovo. 

 

RNDr. Hamranová, zástupkyňa primátora mesta poprosila poslancov o hlasovanie za 

pôvodný návrh programu rokovania: 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 

                                                                                              za                                 0                                                                             

                                                                                               proti            10 

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

Pôvodný návrh programu 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva nebol schválený. 
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Hlasovanie za rozšírenie programu rokovania v zmysle návrhu poslanca Doležaja : 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 

                                                                                        za                                10                                                                             

                                                                                               proti               0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania    0 

 

Program rokovania 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva konaného dňa 8. 11. 2019 bol 

poslancami mestského zastupiteľstva schválený s navrhnutou zmenou. 

 

RNDr. Hamranová predložila návrh na zloženie  pracovných  komisií a určila 

zapisovateľku a overovateľov zápisnice nasledovne: 

 

Návrhová komisia:              Bc. Štefan  Tomaščin                                                                                                    

                                                                        Eduard Ševčík                                                                                   

                                                                        PaedDr., Mgr. Angelika  Hajníková 

                                                                         

Mandátová komisia:       Mgr. Štefan  Pupák 

                  Mgr. Ľuboš Tužinčin 

        František Schvarcz 

 

Zapisovateľka:                                     Silvia   Fejesová 

 

Overovatelia:      JUDr. Miroslav Rusňák                   

                          Jozef  Doležaj 

 

Navrhnuté zloženie pracovných komisií bolo poslancami mestského zastupiteľstva 

schválené. 

         

K bodu 2 

Rekonštrukcia  bývalého zdravotného strediska - zámer 

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

tvorí prílohu zápisnice.  

        Ministerstvo Zdravotníctva SR v rámci Integrovaného regionálneho operačného 

programu  vyhlásilo Výzvu na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie 

primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej 

starostlivosti. 

Kód výzvy: IROP-PO2-SC212-PZ-2019-13 

Prioritná os: 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám 

Špecifický cieľ: 2.1.2 Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie 

primárnej zdravotnej starostlivosti 

Typ výzvy: uzavretá 

Dátum vyhlásenia: 24. októbra 2019 
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Dátum uzavretia: 31. decembra 2019 

Oprávnenosť: Určenie podmienky k PZ: 

Pri PZ je oprávneným žiadateľom subjekt územnej samosprávy – obec, VÚC.  

V PZ žiadateľ záväzne uvedie, kto bude žiadateľom ŽoNFP podľa formy zabezpečenia 

partnerstva CIZS určenej v PZ. Určenie podmienky k ŽoNFP: 

Pri predkladaní žiadosti o NFP oprávneným žiadateľom bude: 

- subjekt územnej samosprávy – obec, VÚC – platí v prípade, ak v PZ je ako forma 

zabezpečenia partnerstva CIZS určená zmluva o partnerstve; 

- nezisková organizácia zriadená podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových 

organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov, 

zakladateľom ktorej je obec alebo VÚC a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, a 

zároveň má v predmete činnosti uvedené “zabezpečenie integrácie služieb zdravotnej 

starostlivosti za účelom ochrany zdravia obyvateľstva“. Platí v prípade, ak v PZ bude ako 

forma zabezpečenia partnerstva CIZS určená nezisková organizácia podľa uvedeného 

zákona. 

Podmienka oprávnenosti aktivít projektu: 

Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít IROP, 

na realizáciu ktorých je vyhlásená táto výzva. Zároveň sú oprávnené aj výdavky na 

informovanie a komunikáciu spojené s realizáciou projektu. 

V rámci budovania infraštruktúry CIZS sú oprávnenými typmi aktivít: 

A. výstavba nových budov, 

B. modernizácia a rekonštrukcia existujúcich budov, 

C. prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších 

priestorov existujúcich stavebných objektov, 

D. zabezpečenie materiálno – technického vybavenia, 

E. dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia, 

F. budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným 

internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia, 

G. budovanie bezbariérových prístupov, 

H. opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov. 

Oprávnené typy aktivít D. až G. musia byť v kombinácii s oprávneným typom aktivity A. 

alebo B. alebo C.. 

V prípade, že žiadateľ prijíma opatrenia zamerané na energetickú hospodárnosť budov, 

vyberá si aj typ aktivity H., ktorá priamo súvisí s aktivitami B. a C.. 

Oprávnené aktivity spadajú pod ciele HP UR: Podpora začleňovania a boj proti chudobe; 

Ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov;  

Zlepšenie prístupu k informáciám a IKT a zlepšenie ich využívania a kvality. 

Maximálna a minimálna výška príspevku: 

Typ projektu „A“ (lokálny vplyv projektu) 

- maximálna výška zo zdrojov EFRR: 700 tis. eur/projekt. 

Typ projektu „B“ (projekt s uplatnením schémy štátnej pomoci) 

- minimálna výška zo zdrojov EFRR: 400 tis. eur/projekt, 

- maximálna výška zo zdrojov EFRR: 900 tis. eur/projekt. 
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Mesto Hurbanovo plánuje realizovať „Rekonštrukciu bývalého zdravotného 

strediska“. Z dôvodu väčšej finančnej náročnosti na kompletnú rekonštrukciu a nákup 

vybavenia sa uvažuje o získanie ďalších finančných prostriedkov na rekonštrukciu 

plochých striech  a inej formy vykurovania. 

 

Po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania. 

Poslanec Melich sa informoval o približnej sume projektu a o možnosti premiestnenia 

pracoviska mestskej polície.  

Poslanec Doležaj sa pýtal, ako sa plánujú využívať ostatné priestory budovy bývalého 

zdravotného strediska.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

RNDr. Hamranová odpovedala, že priestory môže využívať iba sociálna sféra. 

Mgr. Pupák sa pýtal, prečo sa zapojilo Mesto Hurbanovo až do II. kola výzvy 

Ministerstva zdravotníctva SR, ktorej cieľom je modernizácia zdravotníckych stredísk 

a pýtal sa na zodpovednú osobu mestského úradu za podanie žiadosti na vyhlásené výzvy.  

Poslanec Doležaj pripomienkoval, prečo všetky záležitosti mesto rieši až na poslednú 

chvíľu. 

RNDr. Hamranová informovala o rokovaní zo zástupcami firmy Studnica,n.o. Bratislava. 

Poslanec Melich žiadal naplánovať premiestnenie mestskej polície. 

Bc. Tomaščin prosil doplniť text pripraveného návrhu na uznesenie nasledovne: „celej 

hlavnej budovy bývalého zdravotného strediska na Komárňanskej ul. č. 104, Hurbanovo“. 

Poslanec Doležaj sa pýtal na výšku financovania z vlastných zdrojov mesta na projekt. 

RNDr. Hamranová konštatovala, že spolufinancovanie projektu je vo výške 5 %. 

 

Po diskusii RNDr Hamranová poprosila poslancov hlasovať o pôvodný návrh uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

zámer na rekonštrukciu bývalého zdravotného strediska a vyhlásenie verejných súťaží a 

prípravu štúdie k investičnej akcii a podanie žiadosti projektového zámeru. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                 0                                                                             

                                                                                               proti             10                                                                                                                                                       

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

Tento návrh na uznesenie poslancami MsZ nebol prijatý. 

Bc. Tomaščin predložil poslanecký návrh s doplnením: 

 

Uznesenie  č. 157/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

zámer na rekonštrukciu celej hlavnej budovy bývalého zdravotného strediska na 

Komárňanskej ul. č. 104, Hurbanovo a vyhlásenie verejných súťaží a prípravu štúdie k 

investičnej akcii a podanie žiadosti projektového zámeru.  
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Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

O slovo sa hlásila pani Stračiaková, obyvateľka mesta zo Zeleného Hája. Pani zástupkyňa 

a poslanci jej udelili slovo v rámci piatich minút.  

Pani Stračiaková pripomienkovala náplň práce RNDr. Hamranovej. Jej názorom je, že 

financie na projekty pre mesto by mala vybavovať zástupkyňa mesta. 

 

K bodu 3 

Vybudovanie vegetačnej strechy - objekt bývalého zdravotného strediska 

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. 

Mesto Hurbanovo plánuje realizovať „Rekonštrukcia bývalého zdravotného 

strediska“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu – Modernizovanie 

zdravotníckej infraštruktúry za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti. 

Predpokladaná výška NFP na projekt bude predstavovať 700 tis. €.  

Z dôvodu väčšej finančnej náročnosti na kompletnú rekonštrukciu a nákup vybavenia sa 

uvažuje o získanie ďalších finančných prostriedkov na rekonštrukciu plochých striech cez 

predmetnú výzvu. Predpoklad je získať čiastku 200 tis. €. 

 

Poslanec Melich žiadal, aby bol poslancom mestského zastupiteľstva predložený návrh 

projektovej dokumentácie na schválenie.  

 

Uznesenie  č. 158/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  
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zámer na vybudovanie vegetačnej strechy na objekte bývalého zdravotného strediska, 

Komárňanská č. 104, Hurbanovo a vyhlásenie verejných súťaží a prípravu dokumentácie 

k investičnej akcii a podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

K bodu 4 

Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej 

energie na vykurovanie objektov vo vlastníctve Mesta Hurbanovo – zámer 

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: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch.  

Investičná priorita: 4.1 Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov.  

Špecifický cieľ: 4.1.1 Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej 

energetickej spotrebe SR.  

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2018-41 

Plánovaná nová výzva by mala byť zverejnená koncom roka 2019, začiatkom roka 

2020. Predmetom podpory bude výstavba zariadenia na využitie aerotermálnej, 

hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s využitím na výrobu tepla.  

 

Mesto Hurbanovo plánuje realizovať „Rekonštrukciu bývalého zdravotného 

strediska“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu – Modernizovanie 

zdravotníckej infraštruktúry za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti. 

Predpokladaná výška NFP na projekt bude predstavovať 700 tis. €. Z dôvodu väčšej 

finančnej náročnosti na kompletnú rekonštrukciu a nákup vybavenia sa uvažuje o získaní 

ďalších finančných prostriedkov  a to na riešenie vykurovania.  

V rámci predmetnej výzvy je možné podať projekt na viaceré objekty. Max. výška NFP je 

2 mil. €.  

Zámer je využiť systém vykurovania pre objekty bývalého zdravotného strediska, ZŠ 

Nám. Konkolyho - Thege č. 2 a Zariadenia sociálnych služieb Smaragd. 

 

Podľa JUDr. Rusňáka by bolo ideálne, keby reálne realizácie prebehli naraz na všetky 

objekty.  

Mgr. Hulko uviedol, že všetky výzvy musia byť vyhlásené do roku 2020. 

 

Uznesenie  č. 159/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  
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zámer na výstavbu zariadenia na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo 

geotermálnej energie s využitím na výrobu tepla - systém vykurovania pre objekty 

bývalého zdravotného strediska, ZŠ Nám. Konkolyho - Thege č. 2 a Zariadenia sociálnych 

služieb Smaragd a vyhlásenie verejných súťaží na prípravu projektovej dokumentácie k 

investičnej akcii a podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                 8                                                                            

PaedDr.,Mgr. Hajníková, Ševčík                                                          proti              2                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

K bodu 5 

Schválenie zmeny člena Komisie finančnej, správy majetku mesta a verejnej súťaže 

pri MZ Hurbanovo 

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

        Dňa 5.11.2019 bola do podateľne Mesta Hurbanovo doručená žiadosť PaedDr. 

Mariána Kluvanca, tvale bytom Hurbanovo, ul. 28. októbra č. 39, ktorý vo svojej žiadosti 

žiadal o ukončenie svojho členstva v Komisii finančnej, správy majetku mesta a verejnej 

súťaže pri MZ v Hurbanove, ktorý bol za člena komisie schválený uznesením č. 10/2019-

MZ na 2. zasadnutí mestského zastupiteľstva konaného dňa 7. 2. 2019. PaedDr. Marián 

Kluvanec žiadal o ukončenie svojho členstva v komisii ku dňu 6. 11. 2019. 

Z dôvodu zabezpečenia riadnej činnosti Komisie finančnej, správy majetku mesta 

a verejnej súťaže pri MZ v Hurbanove poslanec Doležaj navrhuje s účinnosťou od 11. 11. 

2019 schváliť za člena predmetnej komisie pána Mária Poništa, trvale bytom Hurbanovo, 

ul. Práce 30. 

 

Uznesenie  č. 160/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

berie na vedomie 

ukončenie členstva PaedDr. Mariána Kluvanca v Komisii finančnej, správy majetku mesta 

a verejnej súťaže pri MZ Hurbanovo ku dňu 6. 11. 2019 

schvaľuje 

Mária Poništa, trvale bytom Hurbanovo, ul. Práce č. 30 za člena Komisie finančnej, správy 

majetku mesta a verejnej súťaže pri MZ Hurbanovo s účinnosťou od 11. 11. 2019. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

Bc. Tomaščin predniesol poslanecký návrh na žiadosť poslanca Melicha. 

 

Uznesenie  č. 161/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

žiada 
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primátora mesta zabezpečiť, aby pred každým vyhotovením projektového zámeru mestom 

Hurbanovo bol poslancom MZ tento návrh predložený na schválenie. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                 9                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

Zástupkyňa primátora, RNDr. Hamranová nehlasovala. 

 

Bc. Tomaščin žiadal opraviť text v návrhu uznesenia č. 161/2019-MZ, nakoľko došlo k 

zrejmému omylu. 

Uznesenie  č. 162/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

žiada 

primátora mesta zabezpečiť, aby pred každým vyhotovením projektovej dokumentácie 

mestom Hurbanovo bola poslancom MZ táto predložená na schválenie. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

 

K bodu 6 – Z á v e r  

        Nakoľko  program  rokovania  mestského zastupiteľstva  bol vyčerpaný, zástupkyňa 

primátora mesta RNDr. Mária Hamranová sa poďakovala všetkým prítomným za účasť 

a ukončila 8. 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:     JUDr. Miroslav  Rusňák                              

                            Jozef  Doležaj 

 


