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Výpisy uznesení MZ  z 11. zasadnutia, konaného dňa 6. 2. 2020 

 

Uznesenie  č. 196/2020-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

berie na vedomie 

Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu Mesta Hurbanovo na rok 2020 a k 

návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2021 a 2022.  

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

Botoš                                                                                         zdržal sa hlasovania   1 

 

Uznesenie  č. 197/2020-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje 

navýšenie príjmov na položke 454 – prevod prostriedkov z rezervného fondu a súčasne 

navýšenie výdavkov na položke 635006 – údržba budov v rámci výdavkovej skupiny 630 

v podprograme 11.2. – kultúrna činnosť, vo výške 41 000 €. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

Uznesenie  č. 198/2020-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

1. schvaľuje 

a) rozpočet mesta na rok 2020 na úrovni hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie 

podľa predloženého návrhu pri zohľadnení úprav v zmysle uznesenia č. 197/2020-MZ, 

pričom celková výška príjmov aj výdavkov sa navýši o 41 000 €; vnútorné členenie rozpočtu 

bude nasledovné: 

- bežné príjmy vo výške: 6 980 068 €, 

- kapitálové príjmy vo výške: 190 735 €, 

- príjmové finančné operácie vo výške: 75 620 €, 

- bežné výdavky vo výške: 6 819 207 €, 

- kapitálové výdavky vo výške: 238 485 €, 

- výdavkové finančné operácie vo výške: 188 731 €, 

b) rozpočet výdavkov podľa programu mesta, ako aj finančné transfery rozpočtovým 
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organizáciám v súlade s predloženým návrhom, 

2. berie na vedomie 

rozpočet mesta Hurbanovo na roky 2021 a 2022 podľa predloženého návrhu. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 

JUDr.Rusňák, PaedDr.Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová, Doležaj, Mgr.Pupák,        za                   7                                                                             
Bc.Tomaščin, Schvarcz 

Ševčík                                                                                           proti          1                                   

Botoš, Mgr.Tužinčin, Melich                                                                 zdržal sa hlasovania         3 

 

Uznesenie  č. 199/2020-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

rozpočet Základnej školy Nám. Konkolyho - Thege č. 2  Hurbanovo na rok 2020 podľa 

predloženého návrhu,  

berie na vedomie  

rozpočty Základnej školy Nám. Konkolyho - Thege č. 2  Hurbanovo  na roky 2021 a  2022 

podľa predloženého návrhu. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

Uznesenie  č. 200/2020-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

rozpočet na rok 2020 Základnej školy s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím 

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

podľa predloženého návrhu,  

berie na vedomie  

rozpočet na roky 2021 a 2022 Základnej školy s materskou školou Árpáda Fesztyho s 

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

Hurbanovo podľa predloženého návrhu. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
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Uznesenie  č. 201/2020-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

rozpočet Základnej umeleckej školy – Művészeti Alapiskola Hurbanovo so sídlom 

Komárňanská 116, Hurbanovo na rok 2020 podľa predloženého návrhu  

berie na vedomie  

rozpočty Základnej umeleckej školy – Művészeti Alapiskola Hurbanovo so sídlom 

Komárňanská 116, Hurbanovo na obdobie rokov 2021 a 2022 podľa predloženého návrhu. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

Uznesenie  č. 202/2020-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

rozpočet Materskej školy Hurbanovo so sídlom Nový diel 50, Hurbanovo na rok 2020 podľa 

predloženého návrhu  

berie na vedomie  

rozpočty Materskej školy Hurbanovo so sídlom Nový diel 50, Hurbanovo na obdobie rokov 

2021 a 2022 podľa predloženého návrhu. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

Uznesenie  č. 203/2020-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

rozpočet ZPS – Smaragd, Sládkovičova 30, Hurbanovo na rok 2020 podľa predloženého 

návrhu 

berie na vedomie  

rozpočet ZPS – Smaragd, Sládkovičova 30, Hurbanovo na roky 2021 a 2022 podľa 

predloženého návrhu. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
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Uznesenie  č. 204/2020-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

súhlasí s prerozdelením finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta Hurbanovo pre športové 

organizácie pre rok 2020 podľa návrhu Komisie športu a spolupráce s mládežou. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                 9                                                                             

JUDr.Rusňák, Ševčík                                                                       proti              2                                   

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

Uznesenie  č. 205/2020-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

súhlasí  

s prerozdelením finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta Hurbanovo pre kultúrne 

organizácie, kluby a združenia pre rok 2020 v súlade s predloženým návrhom Komisie 

kultúry a historických pamiatok. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                                        proti              0                                   

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

Počas hlasovania Mgr. Tužinčin nebol prítomný. 

 

Uznesenie  č. 206/2020-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta Hurbanovo pre športové, 

spoločenské organizácie mesta a cirkvi na rok 2020 podľa návrhu Komisie športu a 

spolupráce s mládežou pri MZ v Hurbanove a Komisie kultúry a historických pamiatok pri 

MZ v Hurbanove:  

Prerozdelenie dotácií pre športové, spoločenské organizácie mesta a cirkvi na rok 2020 sa 

schvaľuje nasledovne:   

Názov organizácie                                              Dotácia celkom EUR  

MŠK Hurbanovo                                                         51 000,00  

Vzpieračský oddiel Strojár Hurbanovo                         1 000,00  

Klub športového karate                                                 1 300,00  

Klub vzpierania a silového trojboja                              1 300,00 

OZ priatelia koní a westernu Hurbanovo - Bohatá       1 500,00  

Lukostrelecké združenie Zlatý jeleň Hurbanovo          2 455,00  

DANCE 4 YOU                                                               925,00  
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Športový klub Fit-Kid ping pong klub Hurbanovo       1 120,00  

Spolu oblasť športu                                                   60 600,00  

 

ZO CSEMADOK v Hurbanove                                    1 690,00  

Family Dance Centrum                                                    500,00  

Únia žien Slovenska – Bohatá                                         640,00  

OZ ARTCENTRUM                                                       500,00  

OZ DÚHÁČIK                                                             1 530,00  

Spolu oblasť kultúry                                                  4 860,00   

 

OZ  Veselá Labka                                                            450,00  

Slovenský rybársky zväz - MO Hurbanovo                  1 250,00  

Poľovnícke združenie Bohatá                                          200,00  

Poľovnícke združenie Zelený Háj                                    800,00  

OZ Prosocia                                                                      100,00  

Dobrovoľný hasičský zbor                                            1 452,00 

Spolu iná oblasť / činnosť                                           4 252,00  

 

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Hurbanovo                1 000,00  

Reformovaná kresťanská cirkev-farský úrad Hurbanov  800,00  

Bratská jednota baptistov - DEPO klub                        1 150,00  

Spolu cirkvi                                                                  2 950,00  

 

Celkom dotácie z rozpočtu mesta na rok 2020       72 662,00 

 

Konkrétny účel použitia priznanej dotácie a jeho finančné krytie sa stanoví v súlade s 

návrhom Komisie športu a spolupráce s mládežou pri MZ v Hurbanove  a  Komisie kultúry a 

historických pamiatok pri MZ v Hurbanove. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                 9                                                                             

Ševčík                                                                                        proti              1                                   

JUDr. Rusňák                                                                               zdržal sa hlasovania   1 

 

 

Uznesenie  č. 207/2020-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

výnimku podľa žiadosti ZO Únia žien Bohatá - vyplatiť schválenú dotáciu v hotovosti, 

vzhľadom na obmedzené finančné možnosti organizácie. 
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Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

Uznesenie  č. 208/2020-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

prerokovalo  

Správu o výsledku kontroly mestskému zastupiteľstvu „Rekonštrukcia cvičného priestoru 

a náraďovne v Základnej škole na Nám. M. Konkolyho – Thege“ č. HK/1/2020,  

berie na vedomie  

Správu o výsledku kontroly mestskému zastupiteľstvu „Rekonštrukcia cvičného priestoru 

a náraďovne v Základnej škole na Nám. M. Konkolyho – Thege“ č. HK/1/2020. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                 7                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

Doležaj, Melich, Botoš, Mgr.Pupák                                                       zdržal sa hlasovania   4 

 

 

Uznesenie  č. 209/2020-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

A ) berie na vedomie  

vzdanie sa PaedDr., Mgr. Angeliky Hajníkovej funkcie predsedu Komisie sociálnej, bytovej 

a zdravotnej pri Mestskom zastupiteľstve v Hurbanove,  

B) schvaľuje  

Bc. Štefana Tomaščina za predsedu Komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej zriadenej 

Mestským zastupiteľstvom v Hurbanove na volebné obdobie 2018 – 2022. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

Botoš                                                                                         zdržal sa hlasovania   1 

 

Uznesenie  č. 210/2020-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

a) schvaľuje  

Spôsob každoročného vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych služieb 

nasledovne: 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 
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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.  

a) schvaľuje  

Podmienky a spôsob zmeny a aktualizácie komunitného plánu sociálnych služieb 

nasledovne:  

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.  

b) ruší  

Dňom 14.2.2020 pracovnú skupinu schválenú v Komunitnom pláne sociálnych služieb 

Mesta Hurbanovo na roky 2018 – 2022, ktorý bol schválený dňa 14.06.2018 uznesením č. 

562/2018 – MZ.  

c) schvaľuje  

S účinnosťou od 15.2.2020 členov komisie zriadenej na organizovanie komunitného 

plánovania v zložení: Bc. Štefan Tomaščin, Mgr. Renáta Šuláková, Mgr. Nataša Ďurišová, 

Bc. Kristián Vrábel, Náčelník Mestskej polície v Hurbanove, Ing. Iveta Fazekašová, Mgr. 

Martina Labaš. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

RNDr.Hamranová                                                                          zdržal sa hlasovania   1 

 

Uznesenie  č. 211/2020-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

súhlasí  

so spolufinancovaním vo výške 5 % z celkových výdavkov projektu na podporu sociálnych a 

kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity v roku 

2020 v meste Hurbanovo. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                 8                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

Botoš, JUDr.Rusňák, Schvarcz                                                            zdržal sa hlasovania   3 
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Uznesenie  č. 212/2020-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

súhlasí  

s prenájmom  časti  z pozemku, z  parcely  registra „C“ č. 2894 – záhrady o výmere 70 m2 v  

k. ú. Hurbanovo, pre pána Róberta Karvaiho, bytom Jiráskova 3, 947 01 Hurbanovo, za cenu 

prenájmu vo výške 35,00 € ročne na obdobie 5 rokov, od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2025 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 11 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

Mgr.Tužinčin                                                                                zdržal sa hlasovania   1 

 

 

Uznesenie  č. 213/2020-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

berie na vedomie  

Informatívnu správu o vymáhaní pohľadávok mesta za 4. štvrťrok roka 2019. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

Uznesenie  č. 214/2020-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

PaedDr. Mariána Kluvanca za člena Komisie finančnej, správy majetku a verejnej súťaže pri 

Mestskom zastupiteľstve v Hurbanove na volebné obdobie 2018-2022.  

Schválením PaedDr. Mariána Kluvanca za člena komisie sa pôvodný počet členov Komisie 

finančnej, správy majetku a verejnej súťaže pri Mestskom zastupiteľstve v Hurbanove navýši 

o jedného člena. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                 9                                                                             

Ševčík                                                                                        proti              1                                   

RNDr.Hamranová                                                                          zdržal sa hlasovania   1 
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Uznesenie  č. 215/2020-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

žiada  

primátora mesta o vypracovanie dokumentu s názvom AUDIT POZEMKOV 

A NEHNUTEĽNOSTÍ MESTA HURBANOVO do 30.6.2020. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

Uznesenie  č. 216/2020-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

žiada  

primátora mesta o vykonanie prieskumu možností čerpania úverov Mestom Hurbanovo na 

realizáciu projektov vo volebnom období 2019 – 2022 do 30.6.2020. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

Uznesenie  č. 217/2020-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

žiada  

primátora mesta o prípravu analýzy možností výstavby bytového domu / bytových domov 

strednej a vyššej kategórie v meste Hurbanovo do 30.4.2020. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

Uznesenie  č. 218/2020-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

žiada  

primátora mesta o prípravu prehľadu možnosti založenia mestského podniku so 100% 

účasťou mesta Hurbanovo do 31.5.2020. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
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Uznesenie  č. 219/2020-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

doplnenie člena komisie výstavby, regionálneho rozvoja a územného plánovania pri 

Mestskom zastupiteľstve o Ing. Zoltána Šestáka. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                   

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Mgr. Peter Závodský 

                                                                             primátor mesta 
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