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Z á p i s n i c a 

 

z  9.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,  

ktoré sa konalo dňa 5. 12. 2019 

 

Rokovanie  9.  zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v  Hurbanove otvoril        

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

prílohou tejto zápisnice).  

 

Neprítomný – ospravedlnený: Marián Botoš 

  

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. Katarína Valachová, referentka školstva MsÚ 

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. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta o príspevkoch v školstve 

  5. Návrh Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 105 o určení výšky   

      finančných prostriedkov na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy  

      a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

  6. Návrh Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 106 o určení výšky   

      finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka školy alebo školského    

      zariadenia mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

  7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta o určení názvov ulíc v meste    

      Hurbanovo 

  8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta o určení názvov ulíc v meste  

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

  9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta o miestnej dani za psa 

10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta o dani z nehnuteľností 

11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta o miestnom poplatku za komunálne   

      odpady a drobné stavebné odpady 

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

      zriaďovateľskej pôsobnosti 

13. Správa o výsledku kontroly hlavného kontrolóra mesta, MsVaK – Vodárne a  
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      kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o. 

14. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo na I. polrok 2020 

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

16. Doplnenie Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Hurbanovo na obdobie 2018   

      – 2022 – návrh na schválenie  

17. Rôzne 

17.1 Rekonštrukcia strechy Domu kultúry Hurbanovo 

17.2 Vybudovanie vegetačnej strechy – objekt bývalého zdravotného strediska 

17.3 Návrh na zrušenie uznesení č. 134/2019-MZ a č. 135/2019-MZ 

17.4 Súhlas s prenájmom nebytového priestoru – Pavol Zelenák 

17.5 Súhlas s odpredajom pozemku – Západoslovenská distribučná, a.s. 

17.6 Súhlas s odpredajom pozemku – Ing. Peter Kozma a JUDr. Lucia Kozmová 

17.7 Žiadosť o prenájom pozemku – Róbert Karvai 

18. Diskusia 

19. Záver       

 

Mgr. Pupák predložil poslanecký návrh o rozšírenie bodu rôzne o materiál:   

bod 17.8 - Návrh na zmenu člena Komisie výstavby, územného plánovania a regionálneho 

rozvoja pri MZ Hurbanovo. 

Poslanec Doležaj tiež predložil poslanecký návrh o rozšírenie bodu rôzne o materiály:   

bod 17.9 - Návrh na zmenu členov Komisie finančnej, správy majetku mesta a verejnej 

súťaže pri MZ Hurbanovo. 

bod 17.10 – Odkúpenie pozemkov v mestskej časti Vék 

 

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

programu rokovania: 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                        za                                  0                                                                             

             proti                      10 

             zdržal sa hlasovania    0 

Pôvodný návrh programu 9. zasadnutia mestského zastupiteľstva nebol schválený. 

 

Hlasovanie za program rokovania s rozšírením bodu rôzne: 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 

                                                                                        za                                10                                                                             

                                                                                               proti               0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania    0 

 

Program rokovania 9. zasadnutia mestského zastupiteľstva  konaného dňa 5. 12. 2019 bol 

poslancami mestského zastupiteľstva schválený s navrhnutými zmenami.  

 

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

a určil zapisovateľku a overovateľov zápisnice nasledovne: 
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Návrhová komisia:                        Bc. Štefan  Tomaščin                                                                                                    

                                                                        František Schvarcz                                                                                   

                                                                        RNDr. Mária  Hamranová 

 

Mandátová komisia:      Mgr. Štefan  Pupák 

                 Ctibor Melich 

       JUDr. Miroslav Rusňák 

 

Zapisovateľka:                                  Silvia   Fejesová 

 

Overovatelia:     PaedDr., Mgr. Angelika  Hajníková 

       Eduard  Ševčík 

 

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 sa poslanec Schvarcz pýtal na štádium riešenia osadenia 

spomaľovacích prahov na uliciach Sládkovičova, Pivovarská a Nový diel a na zriadenie 

obytnej zóny v tejto  časti mesta za účelom zníženia rýchlosti motorových vozidiel.  

Ďalej sa informoval o uzatvorení priestorov v ktorých sú umiestnené kontajnery na 

komunálny odpad na ulici Sládkovičovej ako aj na ostatných sídliskách.  

Mgr. Závodský, primátor mesta uviedol, že vytvorenie obytnej zóny má osobitné 

podmienky. Sládkovičova ulica je zberná komunikácia, nie je možnosť vytvoriť obytnú 

zónu, osadenie spomaľovacích prahov tiež naráža na technický problém. Mesto hľadá 

riešenie problematiky.  

Oplotenie všetkých priestorov, v ktorých sa nachádzajú smetné nádoby bude riešené podľa 

finančných možností. 

Bc. Tomaščin poznamenal možnosť umiestnenia tabule so znížením rýchlosti na 30 km/h. 

Poďakoval sa za odstránenie vraku z ul. Malej, zároveň upozornil na ďalšie dlhodobo 

odstavené motorové vozidlá na ul. Sládkovičovej, na sídliskách Vinohrady a Stred. Prosil 

pomocou mestskej polície vyzvať majiteľov, prípadne pristúpiť k ich odstráneniu. 

Arpád Daráž, náčelník MsP uviedol, že nakoľko motorové vozidlá majú evidenčné čísla, 

nie je zákonom daná možnosť ich odstrániť, môže sa pristúpiť k vyrozumeniu ich 

majiteľov. 

Poslanec Melich tlmočil požiadavku ohľadom rozšírenia stojanov bicyklov pred 

Slovenskou poštou Hurbanovo.  

Poslanec Ševčík sa pýtal na štádium opráv zničenej komunikácie v Novej Trstenej. 

Mgr. Závodský, primátor mesta uviedol, že prieskum bol urobený, prebehlo zmapovanie, 

cenové ponuky boli dodané. Primátor mesta prisľúbil, že odpoveď bude poslancovi daná 

písomnou formou. 

Poslanec Doležaj tlmočil nasledujúce podnety občanov: 
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- informoval sa o štádiu rekonštrukcie ľadovej plochy, či bude zabezpečené korčuľovanie 

v zimných mesiacoch, 

- opätovne sa sťažoval na stav tribúny mestského športového klubu, nakoľko sa ohýbajú 

rošty a je zlá viditeľnosť na hraciu plochu.  

Pýtal sa, či mesto Hurbanovo uzatvorilo spoluprácu s maďarskou stranou, Budapest – 

Rákosmente v rámci programu Interreg.  

- Požiadal primátora mesta, aby informoval, akým spôsobom chce riešiť reklamáciu 

stavebných prác realizovaných na ZŠ s MŠ Á. Fesztyho s VJM, nakoľko spoločnosť Ing. 

Zsolt Szolgayho, obrdžala zákazky od mesta Hurbanovo a jeho spoločnosti už sú 

prepísané na iného majiteľa.  

- Požiadal podať krátku informáciu ohľadom článku, ktorý vyšiel v mesačníku Parabola, 

ktorý vydáva ZO Csemadok. Bývalá primátorka mesta, Mgr. Ildikó Basternák nepravdivo 

informovala verejnosť o verejnom obstarávaní Nadstavby Základnej školy s materskou 

školou Árpáda Fesztyho s VJM. 

Mgr. Závodský, primátor mesta odpovedal, že projekt Interreg nebol schválený. 

O  zmene majiteľa spoločnosti Ing. Zsolta Szolgayho mesto nemalo vedomosť, reklamácie 

prác závisia od toho, akým spôsobom nový majiteľ prevzal spoločnosť, zo záväzkami 

a právami, alebo bez nich.  

K článku v Parabole sa pán primátor nevedel vyjadriť, nakoľko ho nečítal. Dá ho preložiť. 

Pán poslanec žiadal zaujať stanovisko k článku.  

JUDr. Rusňák sa informoval o prideľovaní mestských nájomných bytov a žiadal 

o priebežné aktualizovanie a zverejnenie poradovníka nájomných bytov na webovej 

stránke mesta a o umiestnenie na prvej, úvodnej stránke mesta. 

Ing. Veres odpovedal, že jeden byt bol pridelený prvému žiadateľovi, ďalšie nájomné byty 

budú riešené od budúceho týždňa. 

Ďalej sa sťažoval na neprispôsobivých občanov z ulice Komárňanská č. 14 a č. 15, 

nakoľko kúria odpadom. Neplatia za odvoz komunálneho odpadu a drobného stavebného 

odpadu. Pripomenul čiernu skládku vo dvore, šíri sa zápach a množia sa potkany. Prosil 

mestskú políciu, aby prešetrila danú problematiku. 

Arpád Daráž, náčelník MsP uviedol, že mestská polícia dostala ohlasy od obyvateľov. 

Hliadka vec prešetrovala. Nakoľko mestskú políciu nepustia do domu nie je možnosť 

dokázať čo spaľujú. V prípade spaľovania vo dvore, mestská polícia udeľuje blokové 

pokuty.  

Mgr. Závodský, primátor mesta dodal, že vytváranie čiernych skládok vo dvore týchto 

rodinných domov mesto preverí a bude konať. 

 

K bodu 3 

Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 

           Na 7. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, konaného dňa 24. októbra 

2019 boli prijaté uznesenia od čísla 123 do 156/2019 - MZ. Ukladaciu časť malo 

uznesenie č. 135, 139, 140, 141 a 143/2019 – MZ. 

        V uznesení č. 135/2019-MZ Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove žiadalo 

primátora mesta, aby zabezpečil zaslanie žiadosti ohľadom vyňatia Chráneného areálu 
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Bohatského parku (k. ú. Bohatá, parc. č. 1241, 1243, 1244 a 1445/1) z registra chráneného 

územia. Na základe konzultácii s Pamiatkovým úradom Nitra a súhlasu poslancov sa 

žiadosť o vyňatie parku sa nebude podávať. Spomenuté uznesenie o zrušení je 

predmetom dnešného rokovania.   

        V uznesení č. 139/2019-MZ Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove žiadalo 

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.   Úloha je v štádiu riešenia. 

        V uznesení č. 140/2019-MZ Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove žiadalo 

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. Úloha bola splnená, štúdia bola vypracovaná a odovzdaná na 

pripomienkovanie. 

        V uznesení č. 141/2019-MZ Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove žiadalo 

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.    Úloha sa priebežne rieši. 

        V uznesení č. 143/2019-MZ Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove žiadalo 

primátora mesta Hurbanovo na vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na 

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

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

Finančné prostriedky na orez stromov sú zapracované do návrhu rozpočtu na rok 

2020. 

 

K bodu 4 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta o príspevkoch v školstve 

Materiál predkladala Mgr. Valachová, referentka školstva MsÚ. Písomná správa tvorí 

prílohu zápisnice.  

        Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove pod. č. 48/2019 bolo schválené 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 131 o príspevkoch v školstve. Vzhľadom k tomu, že vo 

VZN č. 131 bolo navrhnutých viacero zmien, navrhujem vydať VZN v novom znení. 

Zmena v § 3, § 4, § 5 a § 6 spočíva v úprave výšky mesačného príspevku pre zákonného 

zástupcu dieťaťa/žiaka zvlášť pre jednotlivé školy a školské zariadenia :  

A) Materská škola, Nový diel 50 - príspevok ostáva 7 eur.  

B) Základná škola s MŠ Árpáda Fesztyho s VJM neupravuje príspevok pre deti v 

materskej škole, ani pre žiakov v školskom klube detí. Príspevok ostáva 7 eur.  

C) Základná škola, Konkolyho -Thege 2 neupravuje príspevok pre žiakov v školskom 

klube detí. Príspevok ostáva 7 €.  

D) Základná umelecká škola upravuje príspevky nasledovne :  

a) zákonný zástupca žiaka - prípravné štúdium z 2 na 4 eurá,  

- štúdium v kolektívnom odbore z 3 na 5 eur,  

- štúdium v individuálnom odbore z 6 na 8 eur,  
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- poplatok pre toho istého žiaka zapísaného do každého ďalšieho individuálneho odboru je 

vo výške 30 eur - nezmenené  

- poplatok pre toho istého žiaka zapísaného do každého ďalšieho skupinového odboru je 

vo výške 10 eur nezmenené  

b) štúdium pre dospelú osobu do 25 rokov  

- individuálne štúdium z 6 na 8 eur, kolektívne štúdium z 3 na 5 eur  

- poplatok pre tú istú osobu zapísanú do každého ďalšieho individuálneho odboru je vo 

výške 30 eur,  

- poplatok pre tú istú osobu zapísanú do každého ďalšieho skupinového odboru je vo 

výške 10 eur - nezmenené  

c) štúdium pre dospelú osobu nad 25 rokov - individuálne štúdium z 15 na 18 eur, 

kolektívne štúdium z 10 na 12 eur,  

- poplatok pre toho istého dospelého zapísaného do každého ďalšieho individuálneho 

odboru z 35 na 50 eur,  

- poplatok pre toho istého dospelého zapísaného do každého ďalšieho skupinového odboru 

z 15 na 30 eur.  

d) príspevok sa znižuje o 50% zo základného poplatku pre dospelé osoby s príjmom 

nižším ako výška sumy životného minima v danom kalendárnom roku  

E) Centrum voľného času upravuje príspevky nasledovne :  

- zákonný zástupca žiaka v záujmovom útvare - 3 eurá - nezmenené  

- dospelá osoba v inom ako jazykovom záujmovom útvare zo 4 na 5 eur, v jazykovom 

záujmovom útvare 7 eur.  

Príspevok sa nevzťahuje na deti navštevujúce Špeciálne základné školy - nezmenené.  

§ 7 – školské jedálne - Doplnil sa bod b), v ktorom sa stanovuje spôsob platby a 

zúčtovania príspevkov na režijné náklady. Výška príspevku sa nemení, paušálne sa 

stanovuje mesačne vo výške 6 eur ( 0,30 € x 20 dní ).  

Platba sa naďalej netýka 3-5 ročných detí. 

         

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta o príspevkoch v školstve bol vyvesený na 

úradnej tabuli mesta a webovej stránke od 19.11.2019. Pripomienky písomne alebo 

elektronicky bolo možné podať do 29.11.2019. Do uvedeného dátumu nebola elektronicky 

ani poštou doručená žiadna pripomienka. 

 

Po predložení materiálu prebehla diskusia k bodu rokovania. V diskusii vystúpil poslanec 

Schvarcz, Mgr. Pupák, Bc. Tomaščin a Doležaj. 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

p r i j í m a  

Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. ........ o príspevkoch v školstve s účinnosťou od 1. 

januára 2020 podľa predloženého návrhu bez pripomienok. 
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Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 

Bc.Tomaščin, RNDr.Hamranová, Ševčík                                                                    za                                 3 

                                                                                               proti              0                                    

Mgr.Pupák, Doležaj, Mgr.Tužinčin, Melich, PaedDr.,Mgr.Hajníková,               zdržal sa hlasovania   7 
Schvarcz, JUDr.Rusňák 

Tento návrh uznesenia poslancami MsZ nebol prijatý. 

 

K bodu 5 

Návrh Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 105 o určení výšky   

finančných prostriedkov na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy  

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Materiál predkladala Mgr. Valachová, referentka školstva MsÚ. Písomná správa tvorí 

prílohu zápisnice.  

        VZN č. 105 – o určení výšky finančných prostriedkov na dieťa materskej školy, žiaka 

základnej umeleckej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Dodatok č. 6 - zmena § 3 spočíva v aktualizovaní výšky finančných prostriedkov určených 

na mzdy a prevádzku na jedno dieťa/žiaka. Pri úprave sa zohľadňujú kritériá v súlade so 

zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve stanovené pre 

jednotlivé školy a školské zariadenia : - forma organizácie výchovy, vzdelávania a 

stravovania - počet hodín vzdelávania poskytovaných deťom - počet detí/žiakov a počet 

zamestnancov šk. zariadenia - zaradenie zamestnancov do platových tried, skutočnosť, či 

zamestnanec poberá kreditový príplatok a jeho výšku, valorizácia platov zamestnancov V 

súlade s uvedenými kritériami sú zostavené rozpočty jednotlivých zariadení, ktoré 

predstavujú východiskový materiál na stanovenie výšky finančných prostriedkov na mzdy 

a prevádzku na 1 dieťa/žiaka pri zohľadnení skutočného počtu detí/žiakov k 15.9.2019. 

 

Návrh Dodatku č. 6. k Všeobecne záväznému nariadenie mesta č. 105 o určení výšky 

finančných prostriedkov na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a 

školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta bol vyvesený na úradnej tabuli 

mesta a webovej stránke od 19.11.2019. Pripomienky písomne alebo elektronicky bolo 

možné podať do 29.11.2019. Do uvedeného dátumu nebola elektronicky ani poštou 

doručená žiadna pripomienka.          

 

Uznesenie  č. 163/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

p r i j í m a 

Dodatok č. 6 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 105 o určení výšky finančných 

prostriedkov na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta s účinnosťou od 1. januára 2020 podľa 

predloženého návrhu bez pripomienok. 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                 8                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

Mgr.Tužinčin, Melich                                                                    zdržal sa hlasovania   2 
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K bodu 6 

Návrh Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 106 o určení výšky   

finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka školy alebo školského    

zariadenia mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Materiál predkladala Mgr. Valachová, referentka školstva MsÚ. Písomná správa tvorí 

prílohu zápisnice.  

        VZN č. 106 – o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka 

školy alebo školského zariadenia mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dodatok č. 6 - 

zmena § 3 spočíva v aktualizovaní výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a 

prevádzku na jedného žiaka/klienta. Zohľadňuje sa počet žiakov/klientov k 15.9. 

predchádzajúceho kalendárneho roka. 

Návrh Dodatku č. 6. k Všeobecne záväznému nariadenie mesta č. 106 o určení výšky 

finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka školy alebo školského zariadenia 

mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta bol vyvesený na úradnej tabuli mesta a webovej 

stránke od 19.11.2019. Pripomienky písomne alebo elektronicky bolo možné podať do 

29.11.2019. Do uvedeného dátumu nebola elektronicky ani poštou doručená žiadna 

pripomienka. 

 

Uznesenie  č. 164/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

p r i j í m a 

Dodatok č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 106 o určení výšky finančných 

prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka školy alebo školského zariadenia  mimo 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta s účinnosťou od 1. januára 2020 podľa predloženého 

návrhu bez pripomienok. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                 9                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

PaedDr.,Mgr.Hajníková                                                                zdržal sa hlasovania   1 

 

 

K bodu 7 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta o určení názvov ulíc v meste 

Hurbanovo 

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

prílohu zápisnice.  

        V prílohe vám predkladám návrh Všeobecne záväzného nariadenia - o určení názvov 

ulíc v meste Hurbanovo. Návrh je spracovaný v zmysle § 2b a § 6 zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho zmien a doplnení, ďalej len „Zákon“ a v 

súlade s Vyhláškou č. 31 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 30. januára 2003 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o 

číslovaní stavieb, ďalej len „Vyhláška“. Pomenovanie jednotlivých ulíc sú určené z 

dôvodu, že v meste Hurbanovo bola vytvorená nová ulica a Ulica Pivovarská nie je 
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pomenovaná v zmysle Vyhlášky. Mesto Hurbanovo určuje, mení alebo zrušuje súpisné 

číslo a orientačné číslo budovám, vedie evidenciu súpisných čísiel a evidenciu 

orientačných čísiel a udržiava ju v aktuálnom stave v zmysle § 2c zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho zmien a doplnení (ďalej len „Zákon“). 

Podľa § 2d Zákona „Odo dňa vyhlásenia referenda, volieb do Národnej rady Slovenskej 

republiky, volieb prezidenta Slovenskej republiky alebo ľudového hlasovania o jeho 

odvolaní, volieb do Európskeho parlamentu, volieb do orgánov územnej samosprávy, 

miestneho referenda alebo sčítania obyvateľov, domov a bytov nemožno až do ich 

vykonania rozhodnúť o územnej zmene, určiť alebo zmeniť názov obce alebo jej časti, 

určiť názov ulice alebo iného verejného priestranstva ani rozhodnúť o zmene číslovania 

budov.“ Z dôvodu, že dňa 29.02.2020 sa majú uskutočniť voľby do Národnej rady 

Slovenskej republiky a k určeniu názvu ulíc formou Všeobecne záväzného nariadenia 

Mesta Hurbanovo môžeme pristúpiť až po vykonaní volieb do Národnej rady Slovenskej 

republiky, predkladám návrh na nadobudnutie účinnosti Všeobecne záväzného nariadenia 

odo dňa 01.03.2020. Na prijatie všeobecne záväzného nariadenia je potrebný súhlas 

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

K návrhu VZN neboli uplatnené žiadne pripomienky a námietky. 

 

Do následnej diskusie sa zapojil Mgr. Pupák, Melich, Bc. Tomaščin a Doležaj. 

 

Uznesenie  č. 165/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

p r i j í m a   

Všeobecne záväzného nariadenia - o určení názvov ulíc v meste Hurbanovo bez 

pripomienok. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 

PaedDr.Mgr.Hajníková, Bc.Tomaščin, Ševčík, Schvarcz, Mgr.Tužinčin,     za                                 7                                                                             
Melich, RNDr.Hamranová 

JUDr. Rusňák                                                                               proti              1                                    

Mgr.Pupák, Doležaj                                                                        zdržal sa hlasovania   2 

 

K bodu 8 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta o určení názvov ulíc v meste 

Hurbanovo v mestských častiach Holanovo, Zelený Háj, Konkoľ, Vék a Nová 

Trstená 

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

prílohu zápisnice. 

        Ing. Veres predkladá návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení názvov ulíc v 

meste Hurbanovo v mestských častiach (Holanovo, Zelený Háj, Konkoľ, Vék a Nová 

Trstená).  

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

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

republiky z 30. januára 2003 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných 
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verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb. Okresný úrad Komárno – odbor všeobecnej 

vnútornej správy požiadal Mesto Hurbanovo v súvislosti s čistením dát v registri adries na 

Ministerstve vnútra SR o úpravu niektorých údajov.  

Ide v prvom rade o  

• odstránenie duplicitných orientačných čísiel,  

• odstránenie duplicitných súpisných čísiel,  

• odstránenie duplicitných ulíc,  

• odstránenie nulových súpisných a orientačných čísiel,  

• odstránenie orientačných čísiel kde nie je určená žiadna ulica,  

• odstránenie viacnásobných súpisných čísiel pre konkrétne orientačné čísla.  

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

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

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

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

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

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

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

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

Odhadujem, že vydáme asi 500 nových rozhodnutí pre Okresný úrad Komárno – odbor 

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

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

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

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

aj právnické osoby vedené v Obchodnom registri SR. Medzi prvými úlohami Mestského 

úradu v Hurbanove bude vytvorenie návrhu na určenie názvu ulice formou všeobecne 

záväzného nariadenia a následne v súvislosti s čistením dát v registri adries na 

Ministerstve vnútra SR určiť, meniť alebo zrušiť súpisné číslo a orientačné číslo budovám, 

ktorých sa zmena týka. Podľa § 2d Zákona „Odo dňa vyhlásenia referenda, volieb do 

Národnej rady Slovenskej republiky, volieb prezidenta Slovenskej republiky alebo 

ľudového hlasovania o jeho odvolaní, volieb do Európskeho parlamentu, volieb do 

orgánov územnej samosprávy, miestneho referenda alebo sčítania obyvateľov, domov a 

bytov nemožno až do ich vykonania rozhodnúť o územnej zmene, určiť alebo zmeniť 

názov obce alebo jej časti, určiť názov ulice alebo iného verejného priestranstva ani 

rozhodnúť o zmene číslovania budov.“ Z dôvodu, že dňa 29.02.2020 sa majú uskutočniť 

voľby do Národnej rady Slovenskej 2republiky a k určeniu názvu ulíc formou Všeobecne 

záväzného nariadenia Mesta Hurbanovo môžeme pristúpiť až po vykonaní volieb do 

Národnej rady Slovenskej republiky, predkladám návrh na nadobudnutie účinnosti 

Všeobecne záväzného nariadenia odo dňa 01.03.2020. Na prijatie všeobecne záväzného 

nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov podľa § 12, ods. 

(7) Zákona.  

K návrhu VZN neboli uplatnené žiadne pripomienky a námietky. 
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JUDr. Rusňák sa informoval, na základe čoho tvrdí mesto, že zo zákona je potrebné 

v mestských častiach určiť názvy ulíc. 

Ing. Veres uviedol, že z vyhlášky je zrejmé, keď v obci alebo v meste je vytvorený 

jednotný uličný systém, tak sa využíva jednotný uličný systém všade. Mesto viackrát bolo 

oslovené Okresným úradom Komárno o vytvorení názvov nových ulíc v mestských 

častiach. 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

prijíma  

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

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

pripomienok. 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 

Bc.Tomaščin, Ševčík, RNDr.Hamranová, PaedDr.,Mgr.Hajníková                za                                 4                                                                             

JUDr. Rusňák                                                                               proti              1                                    

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

Tento návrh uznesenia poslancami MsZ nebol prijatý. 

 

K bodu 9 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta o miestnej dani za psa 

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

správa tvorí prílohu zápisnice. 

        Vedúca ekonomického oddelenia MsÚ predkladá Mestskému zastupiteľstvu mesta 

Hurbanovo návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnej dani za psa. Návrh bol 

spracovaný v zmysle § 4 ods. 3 písm. c), § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 

369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade § 29 a 

súvisiacich ustanovení zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Posledné 

zvýšenie sadzby miestnej dane za psa bolo na území Mesta Hurbanovo realizované v roku 

2014 schválením VZN č. 108 o miestnej dani za psa. Správca dane, teda mesto, určil 

sadzbu dane za psa v čl. 4 na kalendárny rok pre psa chovaného v rodinnom dome na 5,00 

EUR a chovaného v inom priestore včítane bytového domu na 16,60 EUR. § 29 zákona č. 

582/2004 Z.z. ustanovuje určiť jednu sadzbu miestnej dane za psa na kalendárny rok na 

celé územie mesta a vo VZN určiť kritériá pre zníženie sadzby dane, prípadne oslobodenie 

od dane. Navrhovaná sadzba miestnej dane za psa pre rok 2020 v Meste Hurbanovo je 

20,00 EUR/1 pes. Mesto navrhuje zníženie sadzby dane za psa chovaného v rodinnom 

dome na 10,00 EUR, nakoľko považuje podmienky poskytované rodinným domom za 

vhodnejšie, prirodzenejšie životné prostredie pre psa. Zároveň návrh VZN naďalej 

zachováva podmienky na oslobodenie od dane na jedného psa, ak vlastníkom psa je 

osamelo žijúci dôchodca alebo občan s ťažkým zdravotným postihnutím.  

Na schválenie všeobecne záväzného nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny 

prítomných poslancov podľa § 12, ods. (7) Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Z. z.. 

K návrhu VZN neboli uplatnené žiadne pripomienky a námietky. 
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V rámci diskusie poslanec Doležaj prosil informovať občanov o výške daní za psov v 

rodinných domoch, a na základe čoho bolo určené spomínané zvýšenie.  

Ing. Rechtorisová odpovedala, že zvýšenie bolo navrhnuté pri porovnaní inými mestami. 

Mgr. Pupák sa pýtal, že po zvýšení daní za psov aký finančný nárast môže očakávať 

mesto. Ďalej sa dotazoval, mesto prečo chce zvýšiť o 100 % daň za psov v rodinných 

domoch a za psoch chovaných v bytoch symbolicky o 20 %. Tiež sa pýtal na dôvod 

pristúpenia navýšenia daní za psov. 

Bc. Tomaščin odpovedal, že 90 % z okolitých obcí pristúpili k zvýšeniu daní za psa. 

Poslanec Doležaj apeloval na vysoké skokové zvýšenie daní.  

Mgr. Pupák by rád vedel, že po drastických opatreniach akú zmenu pocítia obyvatelia 

mesta. 

Mgr. Závodský, primátor mesta zareagoval, že vzhľadom na to, že vláda SR prijala rôzne 

legislatívne zákony, ktorými zaťažila samosprávu a znížila odpočítateľnú položku z dane 

fyzických osôb bez toho, aby výpadok samosprávam nahradili. Ten výpadok chce mesto 

vykryť, čo činí 250 tisíc €. Všetky obce a mestá z tohto dôvodu pristúpia k navýšeniu daní. 

Čo sa týka odpadu, zo zákona je mesto povinné navyšovať daň od roku 2020. 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  

prijíma  

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnej dani za psa v súlade s predloženým návrhom, 

bez pripomienok. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 

Bc.Tomaščin, RNDr.Hamranová                                                        za                                 2                                                                             

Mgr.Tužinčin, Ševčík                                                                        proti              2                                    

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

Tento návrh uznesenia poslancami MsZ nebol prijatý. 

 

K bodu 10 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta o dani z nehnuteľností 

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

správa tvorí prílohu zápisnice. 

        Vedúca ekonomického oddelenia MsÚ predkladá Mestskému zastupiteľstvu mesta 

Hurbanovo návrh Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností. Návrh bol 

spracovaný v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) a § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení jeho zmien a doplnení a ustanoveniami §2, § 7 ods. 4 ,5 a 6, § 8 ods. 2 a 4, 

§ 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4 a 7, § 98, 98b ods. 5, § 99e ods. 9 a § 103 

ods. 5 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.  

Mesto Hurbanovo, tak ako všetky mestá a obce na Slovenku, sa v roku 2020 musí 

vysporiadať so skutočnosťou, že výnos dane z príjmov fyzických osôb ostáva v roku 2020 

na úrovni roka 2019 vplyvom zvýšenia nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka – 
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na jednej strane a na strane druhej sa musí vysporiadať so štátom stanovenými 

povinnosťami ako aj očakávaným nárastom výdavkov. Na uvedené povinnosti či výdavky 

neboli mestu adekvátne zvýšené príjmy zo štátneho rozpočtu. Práve naopak, očakávaný 

výpadok podielových daní predstavuje pre mesto cca 250 tis. EUR na rok 2020.  

Posledné zvýšenie sadzby dane z pozemkov bolo na území Mesta Hurbanovo realizované 

v roku 2009, teda pred desiatimi rokmi. Daň zo stavieb a bytov sa nezmenila od roku 

2013. Pod vplyvom uvedených skutočností a v snahe zabezpečiť plynulý chod mesta a 

jeho organizácií, mesto navrhuje zvýšiť daň z nehnuteľností v roku 2020 o 70% .  

Toto navýšenie predstavuje cca 270 tis. EUR, ktoré pokryje potreby mesta ako celku a v 

neposlednom rade predstavuje aj zdroje pre ďalší rozvoj Mesta Hurbanovo. 

K návrhu VZN neboli uplatnené žiadne pripomienky a námietky. 

 

PaedDr., Mgr. Hajníková je za 30 % - né navýšenie daní z nehnuteľnosti. 

Poslanec Ševčík navrhol 40 – 50 % - né navýšenie. 

Mgr. Pupák prosil zapracovať do VZN, aby mali o 50 % zníženú daň dobrovoľný hasiči 

a darcovia krvi, ktorí dostali zlatú Jánskeho plaketu. 

Bc. Tomaščin poprosil mesto, aby budúci rok vypracovalo VZN o dani z nehnuteľností 

tak, aby jednotlivé mestské časti mali vyčlenené nižšie sadzby v rámci intravilánu. 

 

V diskusii poslanci MZ nesúhlasili s návrhom mesta o navýšenie sadzieb daní vo výške 70 

% a zhodli sa o prijatí VZN o dani z nehnuteľnosti s 30 % - ným navýšením. Predseda 

návrhovej komisie Bc. Tomaščin uviedol, že má pripravený návrh uznesenia na 30 % - né 

navýšenie sadzieb.  

 

Uznesenie  č. 166/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

p r i j í m a 

pripomienky k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta o dani z nehnuteľností 

nasledovne: 

                                                                                            

                                                           čl. 3 

                                  Daň z pozemkov – sadzby dane 

 
(1) Správca dane na území celého mesta Hurbanovo, okrem pozemkov 

uvedených v čl. 3 ods. (2) tohto nariadenia, určuje ročnú sadzbu dane 

z pozemkov pre jednotlivé druhy pozemkov vo výške: 
 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty 0,35 % 

b) záhrady 0,70 % 

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,70 % 

d) lesné pozemky, na ktorých  sú hospodárske lesy, rybníky s chovom 

rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 

0,35 % 

e) stavebné pozemky 0,532 % 
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(2) Správca dane na území celého mesta Hurbanovo určuje na pozemky, 

na ktorých sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny zo slnečnej 

energie, transformačná stanica alebo   predajný stánok, ročnú sadzbu 

dane z  pozemkov  pre  jednotlivé  druhy pozemkov vo výške 1,25 

%.                                                                          

                                                           čl. 4 

                                      Daň zo stavieb - sadzby dane 

 
(1) Správca dane na území celého mesta Hurbanovo určuje ročnú sadzbu 

dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy stavby vo 

výške: 
 

a) 0,196 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre 

hlavnú stavbu, 

b) 0,420 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 

hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej 

pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 

c) 0,350 € za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu, 

d) 0,420 € za samostatne stojace garáže 

e) 0,420 € za stavby hromadných garáží 

f) 0,420 € za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou 

g) 1,890 € za  priemyselné stavby,  stavby  slúžiace  energetike,  stavby  slúžiace 

stavebníctvu,  stavby  využívané  na  skladovanie  vlastnej  produkcie 

vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 

h) 1,960 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a 

administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou 

činnosťou, 

i) 0,910 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a)až h). 
 

(2) Správca dane  určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy 

stavieb príplatok za podlažie  0,054 € za každé ďalšie podlažie okrem 

prvého nadzemného podlažia.                                                                                                                       

                                                           čl. 5 

Daň z bytov - sadzby dane 

(1) Správca dane na území celého mesta Hurbanovo určuje ročnú sadzbu 
dane z  bytov za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu vo výške: 
0,168 €. 

 
(2) Správca dane na území celého mesta Hurbanovo určuje ročnú sadzbu 

dane z bytov za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového 
priestoru nachádzajúceho sa v bytovom dome : 

 
a) 0,168 € za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú 

činnosť, 

b) 0,504 € za nebytové priestory, ktoré sa využívajú              na podnikanie a inú zárobkovú 

činnosť, 

c) 0,420 € za nebytové priestory slúžiace ako garáž. 
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Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                 9                                                                              

Ševčík                                                                                        proti              1                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

Uznesenie  č. 167/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

p r i j í m a   

Všeobecne záväzné nariadenia mesta o dani z nehnuteľností s prijatými pripomienkami. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                 9                                                                             

Ševčík                                                                                        proti              1                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

K bodu 11 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta o miestnom poplatku za komunálne   

odpady a drobné stavebné odpady 

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

správa tvorí prílohu zápisnice. 

        Návrh VZN o miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

vychádza ešte z filozofie z roku 2002, kedy bol nastavený súčasný systém zberu 

komunálneho odpadu. Nová úprava vychádza z platného VZN, ktorá je prispôsobená na už 

schválené VZN č. 133 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi. Poplatky boli upravované naposledy v roku 2009 s účinnosťou od 1.1.2010.  

V zmysle zákona NR SR č. 329/2018 Z.z. a nariadenia Vlády SR č. 330/2018 sa výška 

poplatku za uloženie odpadu na skládku od roku 2019 každoročne zvyšuje v závislosti od 

miery separácie nasledovne:  

- Poplatok za uloženie odpadu na skládku v roku 2019 8,00 €  

- Poplatok za uloženie odpadu na skládku v roku 2020 13,00 € (závisí od miery separácie) 

- Poplatok za uloženie odpadu na skládku v roku 2021 22,00 € (závisí od miery separácie) 

Podľa finančnej analýzy za rok 2018 predstavovali výdavky na odpadové hospodárstvo 

čiastku vyše 202 tis. € a príjmy boli vo výške vyše 139 tis. €. Rozdiel vo výške 63 tis. € 

dotovalo mesto na úkor iných rozvojových aktivít. Samosprávy na Slovensku pristupujú k 

navyšovaniu poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady z dôvodu 

navyšovania nákladov i zákonom stanovených poplatkov. Napr. mesto Kolárovo navyšuje 

na rok 2020 poplatok na 25,55 € /osoba/rok, v Nesvadoch je poplatok od roku 2018 vo 

výške 16 € /osoba/rok, v Komárne je od roku 2018 poplatok 27 €/osoba/rok, Nové Zámky 

plánujú poplatok vo výške 27 €/osoba/rok. 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta a webovej stránke od 

19.11.2019. Pripomienky písomne alebo elektronicky bolo možné podať do 29.11.2019. 

Do uvedeného dátumu nebola elektronicky ani poštou doručená žiadna pripomienka. 
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Mgr. Pupák prosil informovať o procese, za aké služby platia obyvatelia a o dôvode 

navýšenia poplatku. 

Poslanec Melich nadviazal na výhodnosť zmluvy pre mesto. Prosil prepočítať náklady 

a pri nevýhodnosti vybrať iného odberateľa odpadu. 

Bc. Tomaščin prosil na budúci rok zapracovať do VZN, bod 5 zníženie daní o 50 % 

dobrovoľným hasičom a darcom krvi, ktorí dostali zlatú Jánskeho plaketu. 

 

Uznesenie  č. 168/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s c h v a ľ u j e 

zmeny k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady podľa predloženého návrhu s nasledovnými 

pripomienkami: 

1. V §3 ods. 1 písm. a) bod 1 sa slová „0,04277“  nahrádzajú slovami „0,03444“ 

2. V §3 ods. 1 písm. a) bod 2 sa slová „0,01363“  nahrádzajú slovami „0,00864“ 

3. V §3 ods. 1 písm. c) bod 1 sa slová „0,04277“  nahrádzajú slovami „0,03444; slová 

„15,40“ nahrádzajú slovami  „12,40“; slová „10,-„ nahrádzajú slovami „7,60“; slová 

„2,70“ nahrádzajú slovami „2,40“ 

4. V §3 ods. 1 písm. c) bod 2 sa slová „0,01363“  nahrádzajú slovami „0,00864; slová 

„15,-“ nahrádzajú slovami  „9,50“ 

5. V §3 ods. 1 písm. d) bod 1 sa slová „10,-“  nahrádzajú slovami „7,60; slová „2,70“ 

nahrádzajú slovami „2,40“ 

6. V §3 ods. 1 písm. d) bod 2 sa slová „15,-“  nahrádzajú slovami „9,50; 

7. V §3 ods. 2 písm. a) bod 1 sa slová „0,06849“  nahrádzajú slovami „0,03561;  

8. V §3 ods. 2 písm. a) bod 2 sa slová „0,006849“  nahrádzajú slovami „0,03561; slová 

„24,998“ nahrádzajú slovami  „12,997“; slová „25,00“ nahrádzajú slovami  „13,00“; 

9. V §3 ods. 2 písm. b) bod 1 sa slová „0,006849“  nahrádzajú slovami „0,03561;  

10. V §3 ods. 2 písm. b) bod 2 sa slová „25,00“ nahrádzajú slovami  „13,00“; 

11. V §5 ods. 2 písm. b) sa slová „2,70“  nahrádzajú slovami „2,40 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                 9                                                                             

Ševčík                                                                                        proti              1                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

Uznesenie  č. 169/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

prijíma  

Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 134 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady podľa predloženého návrhu s prijatými pripomienkami. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                 9                                                                             

Ševčík                                                                                        proti              1                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
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K bodu 12 

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

zriaďovateľskej pôsobnosti 

Materiály predložila Ing. Gogolová, hlavná účtovníčka MsÚ. Písomné správy sú prílohou 

zápisnice. 

- Návrh na II. zmenu rozpočtu ZPS Smaragd, Sládkovičova 30, Hurbanovo 

Uznesenie  č. 170/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

II. úpravu rozpočtu na rok  2019 Zariadenia pre seniorov - Smaragd, Sládkovičova 30, 

Hurbanovo, podľa predloženého návrhu. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

- Návrh na II. zmenu rozpočtu Základnej umeleckej školy, Komárňanská 116, 

Hurbanovo 

Uznesenie  č. 171/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

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

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

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

- Návrh na III. zmenu rozpočtu Základnej školy, Nám. Konkolyho-Thege 2, 

Hurbanovo 

Uznesenie  č. 172/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

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

2019 podľa predloženého návrhu. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                 9                                                                             

Ševčík                                                                                        proti              1                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

- Návrh na III. zmenu rozpočtu Materskej školy, Nový diel 50, Hurbanovo 

Uznesenie  č. 173/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
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schvaľuje  

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

Hurbanovo na rok 2019 podľa predloženého návrhu. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                 9                                                                             

Ševčík                                                                                        proti              1                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

- Návrh na III. zmenu rozpočtu Základnej školy s materskou školou Árpáda 

Fesztyho s VJM, Športová 7, Hurbanovo 

Uznesenie  č. 174/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

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

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

rok 2019 podľa predloženého návrhu. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

- Návrh III. zmeny rozpočtu Mesta Hurbanovo na rok 2019         

Predložený návrh III. zmeny rozpočtu obsahuje významné navýšenie výdavkov 

v podprograme 3.6., a to konkrétne sa jedná o financie na projektové dokumentácie, práce 

súvisiace s verejným obstarávaním, ako aj výdavky na práce v rámci prípravy 

a spracovania projektov, ktoré už boli schválené mestským zastupiteľstvom.  

Okrem toho sú do predloženej zmeny zapracované presuny medzi programami, 

resp. položkami, zmeny výšky štátnych dotácií a dotácií z eurofondov, ako aj zníženie 

položiek v príjmovej aj výdavkovej oblasti v snahe priblížiť rozpočtované hodnoty 

k reálnemu stavu.  

Vzhľadom k tomu, že ešte aj po spracovaní predloženého návrhu boli na účet mesta 

pripísané ďalšie dotácie, Ing. Gogolová poprosila o schválenie navýšenia príjmovej časti 

rozpočtu na položke 310 o 1 000 €. Jedná sa o refundáciu vynaložených výdavkov pri 

zásahoch v oblasti požiarnej ochrany vo výške 700 €, a preto o túto sumu by sa mala 

navýšiť položka 630 v podprograme 5.2. – požiarna ochrana  a o sumu 300 € by sa mali 

navýšiť výdavky CVČ na položke 630, nakoľko sa jedná o refundáciu výdavkov na 

aktivity organizované centrom voľného času. 

Bc. Tomaščin sa informoval o plánovaných aktivitách mesta ku koncu roka. 

 

Uznesenie  č. 175/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje 
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navýšenie príjmov na položke 310 o 1 000 € a súčasné navýšenie výdavkov na položke 

630 v podprograme 5.2. o 700 € a v podprograme 9.4., prvok 9.4.3. o 300 €.  

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

Uznesenie  č. 176/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje 

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

rozpočtovaných príjmov aj výdavkov po zapracovaní všetkých úprav je: 7 215 964 €. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

K bodu 13 

Správa o výsledku kontroly hlavného kontrolóra mesta, MsVaK – Vodárne a 

kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o. 

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 predkladal mestskému zastupiteľstvu správu z výsledku 

kontroly HK/4/2019.  

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

2019, vykonal v termíne od 14.08 do 11. 11. 2019 kontrolu v povinnej osobe MsVaK – 

Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s. r. o. Komárňanská č. 69, 947 01 Hurbanovo. 

Cieľom kontroly bola kontrola plnenia povinnosti povinnej osoby pri zverejňovaní 

informácií podľa §5, §5a ako aj §5b zákona č. 211/2000 Z. z. Zákon o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií). 

 

Otázku na hlavného kontrolóra mesta mal poslanec Doležaj, JUDr. Rusňák a Mgr. Pupák. 

 

Uznesenie  č. 177/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

berie na vedomie  

správu z výsledku kontroly Mestskému zastupiteľstvu. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
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K bodu 14 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo na I. polrok 2020 

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

zápisnice. 

        Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 je predkladaný podľa ustanovení § 

18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov.  

A. Tematické kontroly:  

A.1. Kontrola procesu inventarizácie pokladnice podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o 

účtovníctve na MÚ Hurbanovo. Kontrolované obdobie rok 2019.  

A.2. Kontrola vybavovania sťažností a petícií podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach 

v z. n. p. a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve na MÚ Hurbanovo. Kontrolované 

obdobie rok 2019.  

A.3. Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a 

interných noriem mesta v oblasti poskytnutia dotácií z rozpočtu mesta na rok 2020.  

B. Ostatné kontroly:  

B.1. Kontroly vykonané na základe uznesení MZ v Hurbanove, alebo primátora mesta, ak 

vec neznesie odklad.  

B.2. Finančná kontrola vykonaná na mieste z vlastného podnetu hlavného kontrolóra na 

základe poznatkov zistených pri výkone kontrolnej činnosti.  

C. Ostatné úlohy:  

C.1. Vypracovanie Odborného stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu 

Mesta Hurbanovo za rok 2019.  

C.2. Vypracovanie Správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019.  

C.3. Poskytovanie metodickej pomoci na MÚ, organizáciám zriadených mestom, 

komisiám zriadeným pri MZ Hurbanovo, ak o to požiadajú.  

C.4. Zvyšovanie odbornosti v oblasti kontroly účasťou na odborných seminárov, školení, 

zasadnutí organizovaných Združením hlavných kontrolórov SR. 

 

Poslanec Doležaj žiadal rozšíriť Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

mesta o jeden bod, a to: Sanácia omietok a podláh v Základnej škole s MŠ Árpáda 

Fesztyho s VJM. S rozšírením návrhu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra poslanci 

MZ jednohlasne súhlasili. 

 

Uznesenie  č. 178/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

berie na vedomie   

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo na I. polrok 2020 

s doplnením o bod – Sanácia omietok a podláh v ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho s VJM, 

schvaľuje  

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo na I. polrok 2020 

s doplnením o bod – Sanácia omietok a podláh v ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho s VJM. 
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Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

 

K bodu 15 

Vystúpenie mesta Hurbanovo zo Združenia miest a obcí Žitného ostrova 

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

zápisnice. 

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

rokov, už od jeho vzniku. Založili ho samosprávy Žitného ostrova a okolia začiatkom 

deväťdesiatych rokov za účelom efektívneho presadzovania svojich oprávnených 

požiadaviek so sídlom v Dunajskej Strede.  

Počas nasledujúcich zmien v územnosprávnom členení Slovenskej republiky došlo k 

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

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

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

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

Mesta Hurbanovo do Združenia miest a obcí okresu Komárno s cieľom lepšie obhajovať 

spoločné záujmy okolitých obcí komárňanského okresu a so zámerom po začatí aktívnej 

činnosti nového združenia, ukončiť členstvo v ZMOŽO.  

Členský príspevok do ZMOŽO na rok 2019 bol vo výške 1.147,35 €. Na základe 

odročenia materiálu o vystúpení Mesta Hurbanovo zo ZMOŽO na zasadnutí Mestského 

zastupiteľstva v Hurbanove dňa 23.9.2019, bolo ZMOŽO zo strany mesta oslovené aby 

nám poskytlo informácie o doterajšej činnosti, ako aj o plánovanej činnosti združenia. Do 

dnešného dňa sme neobdržali žiadnu odpoveď.  

Z vyššie uvedených dôvodov predkladám návrh na prijatie uznesenia o ukončení členstva 

Mesta Hurbanovo v Združení miest a obcí Žitného ostrova. 

 

Uznesenie  č. 179/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s ú h l a s í 

s ukončením členstva Mesta Hurbanovo v Združení miest a obcí Žitného ostrova 

(ZMOŽO) k termínu 31. decembra 2019, 

ž i a d a  

primátora mesta o vykonanie úkonov súvisiacich s ukončením členstva Mesta Hurbanovo  

v Združení miest a obcí Žitného ostrova (ZMOŽO). 
 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
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K bodu 16 

Doplnenie Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Hurbanovo na obdobie 2018   

 – 2022 – návrh na schválenie 

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

zápisnice. 

        V zmysle § 83 ods. 5 písm. f) a g) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o 

zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 

zákon) v znení neskorších má komunitný plán sociálnych služieb obsahovať spôsob 

každoročného vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych služieb a tiež 

podmienky a spôsob zmeny a aktualizácie komunitného plánu sociálnych služieb. 

Nakoľko v Komunitnom pláne sociálnych služieb Mesta Hurbanovo schválenom 

Mestským zastupiteľstvom v Hurbanove uznesením č. 562/2018 – MZ dňa 14.06.2018 nie 

sú presne určené tieto body, predkladáme Vám návrh na doplnenie v zmysle príslušného 

zákona. Členovia pracovnej skupiny, ktorí organizujú komunitné plánovanie na území 

mesta Hurbanovo a boli schválení v rámci komunitného plánu sú: Ing. Adriana Kasášová, 

Mgr. Renáta Šuláková, Mgr. Nataša Ďurišová, Anna Žigová, Zuzana Illésová, Bc. Kristián 

Vrábel, Ladislav Vančo, Mgr. Monika Máčiková. Nakoľko niektorí z členov pracovnej 

skupiny už nepôsobia v samospráve, navrhujeme za členov pracovnej skupiny schváliť 

nových členov.  

Návrh na uznesenie:  

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  

schvaľuje  

doplnenie Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Hurbanovo na obdobie rokov 

2018-2022 nasledovne:  

a) Spôsob každoročného vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych služieb: 

Vyhodnotenie plnenia komunitného plánu sociálnych služieb bude vykonávať pracovná 

skupina zriadená pre organizovanie komunitného plánovania, ktorá každoročne vyhodnotí 

plnenie Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Hurbanovo k 31.12. príslušného 

kalendárneho roka a Správu o vyhodnotení Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta 

Hurbanovo predloží na vedomie Mestskému zastupiteľstvu v Hurbanove každoročne v 1. 

štvrťroku kalendárneho roka nasledujúcom po roku, za ktorý sa správa podáva.  

Správu o vyhodnotení plnenia komunitného plánu bude predkladať predseda pracovnej 

skupiny, ktorý je predsedom Komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej pri Mestskom 

zastupiteľstve v Hurbanove. 

b) Podmienky a spôsob zmeny a aktualizácie komunitného plánu sociálnych služieb: 

Zmeny a aktualizácie Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Hurbanovo schvaľuje 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove, návrhy na zmeny alebo aktualizáciu komunitného 

plánu môže predkladať pracovná skupina zriadená pre organizovanie komunitného 

plánovania, primátor mesta, poslanec mestského zastupiteľstva, zamestnanec Mesta 

Hurbanovo, obyvateľ mesta alebo ktokoľvek, kto pôsobí alebo poskytuje služby v 

sociálnej oblasti na území mesta Hurbanovo.  

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  

schvaľuje  
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a) s účinnosťou od 15.12.2019 členov komisie zriadenej na organizovanie komunitného 

plánovania v zložení:  

• Predseda Komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej pri MZ v Hurbanove  

• Mgr. Renáta Šuláková  

• Mgr. Nataša Ďurišová  

• Bc. Kristián Vrábel  

• Arpád Daráž  

• Mgr. Iveta Fazekašová  

• Mgr. Martina Labašová  

b) dňom 14.12.2019 ruší pracovnú skupinu schválenú v Komunitnom pláne sociálnych 

služieb Mesta Hurbanovo na obdobie rokov 2018 – 2022, ktorý bol schválený dňa 

14.06.2018 uznesením č. 562/2018 – MZ. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 

Bc.Tomaščin, RNDr.Hamranová, PaedDr.,Mgr.Hajníková, Ševčík, JUDr.Rusňák  za                                 5                                                                             

                                                                                                         proti              0                                    

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

Tento návrh uznesenia poslancami MsZ nebol prijatý. 

 

K bodu 17 – R ô z n e 

17.1 Rekonštrukcia strechy Domu kultúry Hurbanovo 

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

tvorí prílohu zápisnice. 

        V zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 133/2019 – MZ bol 

schválený zámer na výber realizátora rekonštrukcie strechy Domu kultúry Hurbanovo.  

V rámci rekonštrukcie strechy – oprava havarijného stavu sa bude realizovať nové 

oplechovanie, zvody a nová hydroizoláciu plochej strechy o výmere do 1500 m2.  

Na základe uvedených skutočností žiadame mestské zastupiteľstvo o schválenie realizácie 

opravy havarijného stavu strechy Domu kultúry Hurbanovo a vyčlenenie finančných 

prostriedkov z rezervného fondu.         

 

Uznesenie  č. 180/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

súhlasí  

s realizáciou investičnej akcie – odstránenie havarijného stavu zatekajúcej strechy Domu 

kultúry Hurbanovo a vyčlenením finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 

40 063,78 €. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
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17.2 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.  

V zmysle uznesenia č. 158/2019 MZ zo dňa 8.11.2019 bol schválený zámer na 

vybudovanie vegetačnej strechy na objekty bývalého zdravotného strediska. Celkové 

finančné náklady na predmetný projekt predstavujú 203.996,00 €.  

Uznesenie  č. 181/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

1/ predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci OPKŽP; Prioritná os 2; 

Investičná priorita 2.1; Špecifický cieľ 2.1.1, kód výzvy OPKZP-PO2-SC211-2018-40 za 

účelom realizácie projektu “Vodozádržné opatrenia v Meste Hurbanovo“, ktorého ciele sú 

v súlade s platným územným plánom mesta Hurbanovo a platným Programom 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Hurbanovo;  

2/ zabezpečenie realizácie projektu “Vodozádržné opatrenia v Meste Hurbanovo“ v súlade 

s podmienkami poskytnutia pomoci;  

3/ zabezpečenie  finančných  prostriedkov  na  spolufinancovanie  realizovaného   projektu  

“Vodozádržné opatrenia v Meste Hurbanovo“ v hodnote 5%, t.j. 10 199,80 Eur z 

celkových oprávnených výdavkov na projekt a to z vlastných finančných prostriedkov. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

17.3 Návrh na zrušenie uznesení  

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

tvorí prílohu zápisnice.      
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        Na základe pracovného stretnutia zo dňa 8.11.2019 a zasadnutia dozornej rady 

MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o. Mgr. Hulko predkladá návrh na 

zrušenie uznesení a to:  

• Uznesenie č. 134/2019 – MZ  

Odôvodnenie: Na základe záverov zasadnutia dozornej rady MsVaK – Vodárne a 

kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o. investorstvo a prípravu realizácie osvetlenia priechodu 

pre chodcov bude riešiť MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o..  

• Uznesenie č. 135/2019 – MZ  

Odôvodnenie: V zmysle dohody na pracovnom stretnutí týkajúceho sa chráneného areálu 

– parku pri CVČ ohľadom obnovy a zaslania žiadosti vyňatia predmetného parku z 

registra chránených území. 

 

Uznesenie  č. 182/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

r u š í  

uznesenia č. 134/2019 – MZ a 135/2019 – MZ. 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 9                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

Pán poslanec Bc. Tomaščin v čase hlasovania nebol prítomný. 

 

O 21.35 hod. poslankyňa PaedDr., Mgr. Hajníková sa ospravedlnila a z osobných 

dôvodov odišla z rokovania MZ. 

 

17.4 Súhlas s prenájmom nebytového priestoru – Pavol Zelenák 

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

tvorí prílohu zápisnice. 

        Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 152/2019-MZ zo dňa 24. 10. 

2019 bolo schválené zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo prenajať nebytový priestor 

v suteréne budovy CVČ, na adrese Novozámocká 5, Hurbanovo, ktorá sa nachádza na 

parcele registra „C“ č. 1243 – zastavaná plocha a nádvorie, v k. ú. Bohatá, pre pána Pavla 

Zelenáka, bytom Dunajská 5, 947 03 Hurbanovo - Bohatá, podľa § 9a, ods. 9, písm. c) 

zákona o majetku obcí, za cenu prenájmu vo výške 20,00 € mesačne 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. 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove   

s ú h l a s í 

s prenájmom nebytového priestoru v suteréne budovy CVČ, na adrese Novozámocká 5, 
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Hurbanovo, ktorá sa nachádza na parcele registra „C“ č. 1243 – zastavaná plocha 

a nádvorie, v k. ú. Bohatá, pre pána Pavla Zelenáka, bytom Dunajská 5, 947 03 Hurbanovo 

– Bohatá,    za cenu prenájmu vo výške 20,00 € mesačne na obdobie 5 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 9 poslancov hlasovalo: 

Bc.Tomaščin, RNDr.Hamranová, Schvarcz, Ševčík, JUDr.Rusňák, Mgr.Tužinčin   za                                 6                                                                                                                                                                      

                                                                                               proti              0                                    

Mgr.Pupák, Doležaj, Melich                                                               zdržal sa hlasovania   3 

Tento návrh uznesenia poslancami MsZ nebol prijatý. 

 

17.5 Súhlas s odpredajom pozemku – Západoslovenská distribučná, a.s. 

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

tvorí prílohu zápisnice. 

        Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 150/2019-MZ zo dňa  24. 10. 

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

Hurbanovo, zapísaného na LV č. 2376, a to parcelu registra „C“ č. 1868/8 – ostatná plocha 

o výmere 19 m2 do vlastníctva spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom 

Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, podľa  § 9a, ods. 8. písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, za kúpnu cenu vo výške 15,00 €/m2, t.j. 

celkom: 285,00 €. 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. 183/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s ú h l a s í 

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

„C“ č. 1868/8 – ostatná plocha o výmere 19 m2 do vlastníctva spoločnosti 

Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 

518, za kúpnu cenu vo výške 15,00 €/m2, t.j. celkom: 285,00 €, podľa § 9a, ods. 8, písm. 

e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Poplatky spojené s prevodom 

nehnuteľnosti hradí nadobúdateľ, 

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.   

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 8                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

RNDr.Hamranová                                                                          zdržal sa hlasovania   1 
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17.6 Súhlas s odpredajom pozemku – Ing. Peter Kozma a JUDr. Lucia Kozmová 

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

tvorí prílohu zápisnice. 

        Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 149/2019-MZ zo dňa  24. 10. 

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

Hurbanovo, zapísaného na LV č. 4187, a to novovytvorenú parcelu registra „C“ č. 3979/2 

– zastavané plochy a nádvoria o výmere 70 m2, ktorá bola vytvorená 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, 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 9,00 €/m2, t.j. celkom: 

630,00 €. 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. 184/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s ú h l a s í 

s odpredajom pozemku v k. ú. Hurbanovo, zapísaného na LV č. 4187, a to novovytvorenú 

parcelu registra „C“ č. 3979/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 70 m2, ktorá bola 

vytvorená 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 9,00 €/m2, t.j. celkom: 630,00 €, podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti 

hradí nadobúdateľ, 

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. 

 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 9                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

17.7 Žiadosť o prenájom pozemku – Róbert Karvai 

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

tvorí prílohu zápisnice. 
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        Dňa 20. 11. 2019 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť o prenájom pozemku od 

pána Róbert a Karvaiho, bytom Jiráskova 3, 947 01 Hurbanovo. Jedná sa o časť pozemku 

z parcely registra „C“ č. 2894 – záhrada o výmere 70 m2, v k. ú. Hurbanovo. Žiadaný 

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

Hurbanovo. 

Žiadaný pozemok prenajímala pani Karolína Krajčíková na základe nájomnej zmluvy č. 

NEH_062/2015 zo dňa 29. 6. 2015. Pani Krajčíková bola vlastníčkou bytu č. 1 v bytovom 

dome na adrese Komárňanská 140, Hurbanovo. Z dôvodu úmrtia pani Krajčíkovej sa 

vlastníkmi bytu stali pán Róbert Karvai a manželka pani Marianna Karvaiová.  

Žiadateľ by si chcel prenajať časť z vyššie uvedeného pozemku o výmere 70 m2 za 

účelom užívania tohto pozemku ako záhrada pre vlastné potreby. 

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

prenajať majetok mesta bez verejnej súťaže alebo dobrovoľnej dražby v prípadoch 

hodných osobitného zreteľa, o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou 

väčšinou všetkých poslancov zastupiteľstva. 

Nakoľko žiadateľ sa stal vlastníkom bytu č. 1 v bytovom dome po zosnulej pani 

Krajčíkovej na adrese Komárňanská 91, Hurbanovo, pri ktorom sa nachádza žiadaná časť 

pozemku a má v záujme používať tento pozemok ako záhrada pre vlastné účely, bolo by 

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

dražby. Mesto Hurbanovo navrhuje riešiť uvedený prípad v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) 

zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení a predkladá pred Mestské 

zastupiteľstvo v Hurbanove nasledovný návrh na uznesenie. 
 

Uznesenie  č. 185/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

k o n š t a t u j e 

že prenájom časti pozemku z parcely registra „C“ č. 2894 – záhrady o výmere 70 m2 v k. 

ú. Hurbanovo pre žiadateľa pána Róberta Karvaiho je prípad hodný osobitného zreteľa. 

o d ô v o d ň u j e 

prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne. 

Žiadateľ nadobudol byt v bytovom dome, ktorý sa nachádza pri žiadanom pozemku. 

Z toho dôvodu má v záujme používať žiadaný pozemok ako záhradu pre vlastné účely. 

s c h v a ľ u j e  

zverejnenie svojho zámeru prenajať časť z pozemku, parcela registra „C“ č. 2894 – 

záhrady o výmere 70 m2 pre pána Róberta Karvaiho, bytom Jiráskova 3, 947 0 Hurbanovo 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/91 

Zb. o majetku obcí v platnom znení na úradnej tabuli a webovej stránke Mesta Hurbanovo, 

a to najmenej 15 dní pred schvaľovaním tohto nájmu mestským zastupiteľstvom. Cena 

nájmu sa určuje podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo vo 

výške 35,00 € ročne. 

 

 

 



 

Zápisnica z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 

konaného dňa 5. 12. 2019 

- 29 - 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 9                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

17.8 Návrh na zmenu člena Komisie výstavby, územného plánovania a regionálneho 

rozvoja pri MZ Hurbanovo 

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

 

Uznesenie  č. 186/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

berie na vedomie 

ukončenie členstva Jozefa Doležaja v Komisii výstavby, územného plánovania 

a regionálneho rozvoja pri MZ Hurbanovo ku dňu 5.12.2019, 

schvaľuje 

PaedDr. Vieru Guothovú, trvale bytom Hurbanovo, ul. Západná č. 6 za člena Komisie 

výstavby, územného plánovania a regionálneho rozvoja pri MZ Hurbanovo s účinnosťou 

od 5.12.2019.  

 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 9                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

17.9 - Návrh na zmenu členov Komisie finančnej, správy majetku mesta a verejnej 

súťaže pri MZ Hurbanovo. 

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

 

Uznesenie  č. 187/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

berie na vedomie 

ukončenie členstva Štefana Pupáka v Komisii finančnej, správy majetku mesta a verejnej 

súťaže pri MZ Hurbanovo ku dňu 5.12.2019 

schvaľuje 

Ing. Petra Vojteka, trvale bytom Hurbanovo, Mierová 33 za člena Komisie finančnej, 

správy majetku mesta a verejnej súťaže pri MZ Hurbanovo s účinnosťou od 5.12.2019.  

 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                                   za                                 9                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

17.10 Odkúpenie pozemkov v mestskej časti Vék 

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

        Mestskému zastupiteľstvu v Hurbanove bol predkladaný návrh tykajúci sa odkúpenia 

pozemkov v k. ú. Hurbanovo, mestská časť Vék. 
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Jedná sa o pozemky v k. ú. Hurbanovo, a to: 

- parcela registra „C" č. 5035 - záhrada o výmere 4 483 m2 zapísaná na LV č. 5663 

- parcela registra „C" č. 5171/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7 826 m2 zapísaná   

   na LV č. 5663 

- parcela registra „C" č. 5177 - ostatná plocha o výmere 4 277 m2 zapísaná na LV č. 5663 

Celková výmera pozemkov je 16 586 m2. 

Vyššie uvedené pozemky sa nachádzajú v mestskej časti Vék. Tieto pozemky sú vo 

vlastníctve spoločnosti AKBAY s.r.o., so sídlom Kajal 45, 925 92 Kajal, IČO: 47 508 663, 

zastúpenej konateľom Norou Vrbíkovou. Spoločnosť AKBAY s.r.o. nadobudla predmetné 

pozemky  do svojho  výlučného  vlastníctva  na  základe  Zmluvy  o  predaji  podniku  

V-4890/2017 zo dňa 1.12. 2017. 

Mesto Hurbanovo má v záujme odkúpiť vyššie uvedené pozemky do svojho vlastníctva 

od spoločnosti AKBAY s.r.o. z dôvodu plnohodnotného využívania cintorína a jeho 

okolia, ako aj z dôvodu vyriešenia parkovania pred cintorínom, nakoľko sa jedná o 

pozemky, na ktorých sa nachádza cintorín a okolie cintorína a taktiež poľovnícky dom v 

mestskej časti Vék. 

Po rokovaní spoločnosti AKBAY s.r.o. s primátorom mesta Hurbanovo, Mgr. Petrom 

Závodským sa stanovuje kúpna cena predmetných pozemkov po vzájomnej dohode vo 

výške 2,50 €/m2. 

 

Bc. Tomaščin prosil, aby do budúcna nebol predložený materiál na poslednú chvíľu, 

nakoľko poslanci nie sú dostatočne oboznámení s materiálom. Poslanec Ševčík súhlasil 

s Bc. Tomaščinom. 

JUDr. Rusňák je toho názoru, aby mesto čím skôr odkúpilo predmetné pozemky do 

svojho vlastníctva. 

 

Uznesenie  č. 188/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

súhlasí 

v súlade s § 9, ods. 2, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 

s odkúpením nehnuteľností v k. ú. Hurbanovo, a to: 

- parcela registra „C“ č. 5035 – záhrada o výmere 4 483 m2 zapísaná na LV č. 5663 

- parcela registra „C“ č. 5171/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7 826 m2   

  zapísaná na LV č. 5663 

- parcela registra „C“ č. 5177 – ostatná plocha o výmere 4 277 m2 zapísaná na LV č. 5663 

do výlučného vlastníctva Mesta Hurbanovo za cenu dojednanú primátorom mesta. 

 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 

Doležaj, Mgr.Pupák, Mgr.Tužinčin, Melich, JUDr.Rusňák, Schvarcz                za                                 6                                                                             

Bc.Tomaščin, Ševčík                                                                        proti              2                                   

RNDr.Hamranová                                                                           zdržal sa hlasovania   1 
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K bodu 17 – D i s k u s i a  

        V rámci diskusie Mgr. Závodský, sa primátor mesta opýtal poslancov na výhrady pri 

neschválení Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Hurbanovo.   

Poslanec Doležaj poznamenal, že bolo by dobré schváliť návrh predsedu Komisie 

sociálnej, bytovej a zdravotnej. 

Bc. Tomaščin sa zaujímal o zabezpečenia miestnosti pre bezdomovcov, dal do pozornosti 

mestu a Centra voľného času získanie sumy vo výške 5 000 € na revitalizáciu parku cez 

projekt „Zelené oázy“.  

Mgr. Závodský, primátor mesta odpovedal, že miestnosť pre bezdomovcov je 

zabezpečená v priestoroch bývalej polikliniky. Funguje ako ohrevovňa v čase od 19.00 – 

7.00 hod., sú zabezpečené aj sociálne miestnosti. 

Poslanec Doležaj vyjadril poďakovanie za ochotu a spoluprácu mesta so Slovenským 

červeným krížom Hurbanovo za postaranie sa o pani, ktorá využíva spomínanú miestnosť. 

Mgr. Tužinčin sa spýtal na termín ukončenia prác ohľadom realizácie verejného 

vodovodu na ulici Hroznovej.  

Primátor mesta dodal, že hrubé práce okrem betonáže budú ukončené tento rok. 

Poslanec Melich sa informoval, v akom štádiu je realizácia osvetlení prechodov pre 

chodcov, navrhol zvážiť zakúpenie solárnych výstražných lámp. 

Primátor mesta uviedol, že situácia bola preverená, je nutné vypracovanie projektovej 

dokumentácie, ktorá korešponduje s dodržaním technických parametrov a predpisov. 

Osadenie lámp nie je možné bez písomného vyjadrenia Dopravného inšpektorátu OR PZ 

Komárno. 

Mgr. Pupák informoval o zasadnutí Komisie výstavby, územného plánovania 

a regionálneho rozvoja pri MZ Hurbanovo, ktorej sa zúčastnil Ing. Bahorec, konateľ spol. 

MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo. Navrhuje osvetlenie pre chodcov 

riešiť v jednom balíku s rekonštrukciou verejného osvetlenia. Pre zaujímavosť a na 

porovnanie poznamenal, že v roku 2006 na rekonštrukciu bol prijatý úver vo výške  

460 000 €, pričom za modernejšie a efektívnejšie verejné osvetlenie spolu s osvetlením 

prechodov pre chodcov sa v súčasnosti podarilo dopracovať na sumu 250 000 €. 

Ďalej pán poslanec tlmočil sťažnosť obyvateľov Agátovej ulice, keďže rómski 

spoluobčania tam zhromažďujú vlastný aj cudzí odpad, prosil na tejto ulici umiestniť 

nádoby na odpad na separovaný zber. K tej istej problematike sa vyjadril aj poslanec 

Melich, uviedol, že v lokalite Nový diel je to obdobné.  

Poslanec Ševčík dodal, že separácia u rómskych spoluobčanov je neznámy pojem. 

JUDr. Rusňák poznamenal, že každý občan má povinnosť platiť za odvoz tuhého 

komunálneho odpadu, pričom majú byť vydané rozhodnutia a od neplatičov doriešené 

vymáhanie. 

Mgr. Závodský, primátor mesta konštatoval, že sa hľadá efektívne riešenie.  

Ďalej informoval, že dňa  3. 12. 2019 SČK  odovzdával Jánskeho plakety v Komárne,  

poďakoval hurbanovským darcom krvi, ktorí boli ocenení. Prečítal mená ocenených  

občanov z Hurbanova. 
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K bodu 18 – 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 9. 

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:     PaedDr., Mgr. Angelika  Hajníková                            

                            Eduard  Ševčík 


