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Výpisy uznesení MZ  z 5. zasadnutia, konaného dňa 20. 6. 2019 

 

Uznesenie  č. 74/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

1. účtovnú závierku spoločnosti  MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o.,   

    za rok 2018 s výsledkom hospodárenia vo výške 14 402,93  €.  

2. rozdelenie zisku spoločnosti  MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o.,  

    za rok 2018 v súlade s návrhom dozornej rady spoločnosti nasledovne:  

- prídel do rezervného fondu vo výške                        5%  z čistého zisku      720,15 €  

- prídel do  sociálneho fondu vo výške                        5%  z čistého zisku      720,15 €  

- odmenu konateľovi spoločnosti vo výške                10% z čistého zisku   1 440,30 €  

- prevod na nerozdelený zisk z minulých rokov         80% z čistého zisku 11 522,33 €.  

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

Uznesenie  č. 75/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

berie na vedomie  

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo na II. polrok 2019  

schvaľuje  

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo na II. polrok 2019. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

Uznesenie  č. 76/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

berie na vedomie  

Správu o výsledku kontroly HK/3/2019. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
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Uznesenie  č. 77/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

menuje  

Arpáda DARÁŽA, trvale bytom: Jiráskova 10, 947 01  Hurbanovo, do funkcie náčelníka 

Mestskej polície v Hurbanove s účinnosťou od 21. júna 2019.  

Arpád Daráž sa menuje do funkcie náčelníka Mestskej polície v Hurbanove na dobu v trvaní 

jedného roka odo dňa vymenovania. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 

Ševčík, Bc.Tomaščin, RNDr.Hamranová, PaedDr.Mgr.Hajníková, JUDr. Rusňák    za                                 7 
Doležaj, Mgr.Pupák                                                                             
                                                                                                proti              0                                    

Botoš, Mgr.Tužinčin, Schvarcz, Melich                                                   zdržal sa hlasovania   4 

 

 

Uznesenie  č. 78/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

súhlasí  

s prenájmom časti z pozemku, z parcely registra „C“ č. 488 – zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 54 m2 v k. ú. Hurbanovo, pre pani Agnešu Sukolovú, bytom Slobody 10, 947 01 

Hurbanovo, za cenu prenájmu vo výške 27,00 € ročne na obdobie 5 rokov, od 1. 8. 2019 do 

31. 7. 2024 podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 

znení. Ostatné podmienky prenájmu budú ustanovené v nájomnej zmluve. 

 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo:                           za                                 9                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

Počas hlasovania neboli prítomní poslanci: Mgr. Pupák a PaedDr., Mgr. Hajníková. 

 

 

Uznesenie  č. 79/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

súhlasí  

s prenájmom časti z pozemku, z parcely registra „C“ č. 2628/1 – zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 20 m2 v k. ú. Hurbanovo, pre pána Mariána Štifnera, bytom Krátka 5, 947 01 

Hurbanovo, za cenu prenájmu vo výške 20,00 € ročne na obdobie 5 rokov, od 1. 8. 2019 do 

31. 7. 2024 podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 

znení. Ostatné podmienky prenájmu budú ustanovené v nájomnej zmluve. 
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Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

Počas hlasovania nebol prítomný poslanec Doležaj. 

 

 

Uznesenie  č. 80/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

súhlasí  

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

o výmere 15 m2 v k. ú. Hurbanovo, pre pána Martina Švataráka, bytom Komárňanská 138, 

947 01 Hurbanovo, za cenu prenájmu vo výške 20,00 € ročne na obdobie 5 rokov, od 1. 8. 

2019 do 31. 7. 2024 podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

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

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

Počas hlasovania nebol prítomný poslanec Doležaj. 

 

 

Uznesenie  č. 81/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

konštatuje,  

že zámena častí pozemkov: z parcely registra „C“ č. 3337/2 – záhrada o výmere 28 m2, 

zapísaného na LV č. 2648 za časť z parcely registra „C“ č. 3336 – záhrady o výmere 28 m2, 

zapísaného na LV č. 2869, v k. ú. Bohatá je prípad hodný osobitného zreteľa.  

odôvodňuje  

prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne. Zámenou predmetných častí pozemkov budú 

vyrovnané hranice pozemkov: parcely registra „C“ č. 3337/2 – záhrada, zapísaného na LV č. 

2648 a parcely registra „C“ č. 3336 – záhrady, zapísaného na LV č. 2869, v k. ú. Bohatá. 

schvaľuje  

zverejnenie svojho zámeru zameniť časti pozemkov, z parcely registra „C“ č. 3337/2 – 

záhrada o výmere 28 m2, zapísaného na LV č. 3648 za časť z parcely registra „C“ č. 3336 – 

záhrada o výmere 28 m2, zapísaného na LV č. 2869, v k. ú. Bohatá, z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8, písm. e) 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 tejto zámeny mestským zastupiteľstvom. 
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Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

Uznesenie  č. 82/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

súhlasí  

s prenájmom nebytových priestorov na prízemí budovy Domu služieb v Hurbanove, na 

adrese Nám. Dr. Konkolyho – Thege 6, Hurbanovo, na parcele registra „C“ č. 125 – 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 38 m2 v k. ú. Hurbanovo, pre MVDr. Katarínu 

Pollákovú, bytom 947 01 Martovce č. 140, IČO: 42335094, za cenu prenájmu vo výške 

1 261,60 € ročne na obdobie 5 rokov, od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2024 podľa § 9a, ods. 9, písm. 

c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Ostatné podmienky prenájmu 

budú ustanovené v nájomnej zmluve. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

Uznesenie  č. 83/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

súhlasí  

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

o výmere 14 m2 v k. ú. Hurbanovo, pre pána Ladislava Geletu, bytom Komárňanská 140, 

947 01 Hurbanovo, za cenu prenájmu vo výške 20,00 € ročne na obdobie 5 rokov, od 1. 8. 

2019 do 31. 7. 2024 podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

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

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

Uznesenie  č. 84/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

súhlasí  

s prenájmom pozemku, parcely registra „C“ č. 758 - vinice o výmere 762 m2 v k. ú. Bohatá, 

pre pána Maroša Pastoreka, bytom Orechová 8, 947 03 Hurbanovo - Bohatá, za cenu 

prenájmu vo výške 76,20 € ročne na obdobie 5 rokov, od 1. 8. 2019 do 31. 7. 2024 podľa § 

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

podmienky prenájmu budú ustanovené v nájomnej zmluve. 
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Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

 

Uznesenie  č. 85/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

súhlasí  

s  prenájmom časti  z pozemku, z  parcely registra „C“ č. 1318 – ostatná  plocha o výmere 10 

m2 (1 parkovacie miesto), v k. ú. Hurbanovo, pre spoločnosť LIMCAR s.r.o., so sídlom 

Slobody 16, 947 01 Hurbanovo, IČO: 47547006, za cenu prenájmu vo výške 391,20 € ročne 

na obdobie 5 rokov, od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2024 podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 

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

ustanovené v nájomnej zmluve. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                          za                                 9                                                                             

                                                                                                proti              0                                    

PaedDr.,Mgr. Hajníková                                                                   zdržal sa hlasovania   1 

Počas hlasovania nebol prítomný JUDr. Rusňák. 

 

 

Uznesenie  č. 86/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

konštatuje  

že odpredaj pozemku v k. ú. Hurbanovo, parcela registra „C“ č. 98/2 – zastavaná plocha a 

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

M. Thege Konkolyho 1846/4, 947 01 Hurbanovo za kúpnu cenu stanovenú v zmysle Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo, prílohy č. 3, vo výške 22,00 €/m2, 

je prípad hodný osobitného zreteľa.  

odôvodňuje  

prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne: Žiadaný pozemok priamo susedí s pozemkami, 

ktoré sú vo vlastníctve pána Kreciho, a ktoré využíva ako záhrada a dvor za prevádzkou 

cukrárne Adria, a zároveň by chcel vlastniť ucelený komplex pozemkov. Tento pozemok nie 

je pre Mesto Hurbanovo využiteľný pre iné účely. Pozemok z hľadiska jeho dispozície nie je 

vhodný na samostatné využívanie. 

schvaľuje 

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

parcelu registra „C“ č. 98/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 137 m2, vedeného na 

LV č. 2376 do výlučného vlastníctva pána Turana Kreciho, bytom Nám. Dr. M. Thege 

Konkolyho 1846/4, 947 01 Hurbanovo za kúpnu cenu stanovenú v zmysle Zásad 
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hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo, prílohy č. 3, vo výške 22,00 €/m2, 

t. j. kúpna cena celkom: 3 014,00 €. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

Schvarcz                                                                                            zdržal sa hlasovania   1 

                                                                                               

 

Uznesenie  č. 87/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

berie na vedomie  

zmenu v nájomnej zmluve č. NEH_097/2015 zo dňa 2. 11. 2015, a to vyhotovením dodatku 

k tejto zmluve, kde sa zmení názov prenajímateľa zo spoločnosti PIGSERVIS, s.r.o., so 

sídlom Sokolecká 42/72, 930 28 Okoč, IČO: 34 150 846 na spoločnosť LKD Seed s.r.o., so 

sídlom Pivničná 1029/9, 946 57 Svätý Peter, IČO: 44 364 920. 

 

Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

Počas hlasovania nebol prítomný poslanec Melich. 

 

 

Uznesenie  č. 88/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

súhlasí  

s refundáciou finančných prostriedkov pre pani Mgr. Marcelu Vidovú, vynaložených na 

výmenu okien na 1. poschodí v budove Domu služieb v Hurbanove, s tým, že finančné 

prostriedky budú rozpočítané na celú dobu nájmu, t. j. od mesiaca júl 2019 do mesiaca apríl 

2024 a odpočítané vždy po alikvótnych čiastkach z mesačného nájomného 

poveruje primátora mesta Hurbanovo na určenie celkovej ceny na výmenu okien, podľa 

cenových ponúk na výmenu okien, ktoré budú predložené. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

Bc. Tomaščin                                                                                proti              1                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

Uznesenie  č. 89/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

súhlasí  
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so zámerom vybudovania „Pokládky HDPE vedenia – ul. Športová, Výskumnícka, Západná 

a Rybárska“ a realizovať akciu z rezervného fondu z položky 12.8 – Ďalší rozvoj mesta vo 

výške: 10 200 €. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

Uznesenie  č. 90/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

berie na vedomie  

informatívnu správu o žalobe na Mesto Hurbanovo, ktorú podala spoločnosť jai group s.r.o., 

Farská 1339/44, Nitra o zaplatenie sumy 20 398,50 €, ktorou si nárokuje zaplatenie ušlého 

zisku, v súvislosti s nezaradením do verejného obstarávania na stavbu „Nadstavba ZŠ a MŠ 

s vyučovacím jazykom maďarským“ 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

Botoš                                                                                         zdržal sa hlasovania   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Mgr. Peter Závodský 

                                                                             primátor mesta 
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