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Z á p i s n i c a 

 

zo  4.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,  

ktoré sa konalo dňa 16. 5. 2019 

 

Rokovanie  4.  zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v  Hurbanove otvoril        

Mgr. Peter Závodský, primátor  mesta za účasti 11 poslancov (prezenčná listina je 

prílohou tejto zápisnice).  

  

Ďalší prítomní: RNDr. Mária Hamranová, zástupkyňa primátora mesta  

Ing. Adriana Kasášová, prednostka MsÚ 

Ing. Edita Gogolová, hlavná účtovníčka ekonomického odd. MsÚ 

Ing. Zoltán Veres, vedúci správneho oddelenia MsÚ 

Mgr. Roland Hulko, vedúci oddelenia regionálneho rozvoja 

Mgr. Katarína Valachová, referentka oddelenia školstva MsÚ 

Mgr. Renáta Šuláková, riaditeľka ZPS SMARAGD Hurbanovo 

PaedDr. Gabriela Kádeková, riaditeľka MŠ Nový diel Hurbanovo 

Mgr. László Deme, riaditeľ ZŠ s MŠ ÁF s VJM – Feszty Árpád   

Alapiskola és Óvoda Hurbanovo 

PaedDr. Juraj Svitek, riaditeľ ZUŠ – Művészeti Alapiskola Hurbanovo 

Ladislav Vančo – zástupca povereného náčelníka 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 Hurbanovo o príspevkoch v školstve 

  5. VZN mesta Hurbanovo o zrušení VZN mesta č. 54 o nakladaní s komunálnymi   

      odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

  6. Organizačná štruktúra Mestského úradu Hurbanovo - informatívna správa 

  7. Návrh záverečného účtu Mesta Hurbanovo za rok 2018 

  8. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Hurbanovo za rok 2018 

  9. Rozbor hospodárenia za rok 2018 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta  

      Hurbanovo 

10. Návrh na použitie rezervného fondu Mesta Hurbanovo v roku 2019 

11.Návrh I. zmeny rozpočtu Mesta Hurbanovo na rok 2019 a organizácií v jej          

     zriaďovateľskej pôsobnosti 

12. Rôzne 

     12.1 Petícia - vybudovanie oplotenia na ul. Šáradská 

     12.2 Zámer investičných akcií 
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     12.3 Žiadosť o zvýšenie bezpečnosti premávky medzi Holanovom a Zeleným Hájom –  

             Ing. Renáta Holá 

     12.4 Návrhy Komisie finančnej, správy majetku mesta a verejnej súťaže 

     12.5 Návrhy Komisie výstavby, regionálneho rozvoja a územného plánovania 

     12.6 Opravený poslanecký návrh týkajúci sa dokumentu „Parkovacia politika mesta    

             Hurbanovo“ 

13. Diskusia 

14. Záver  

   

Program rokovania 4. zasadnutia mestského zastupiteľstva konaného dňa 16. 5. 2019 bol 

poslancami mestského zastupiteľstva jednohlasne schválený. 

 

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

a určil zapisovateľku a overovateľov zápisnice nasledovne: 

 

Návrhová komisia:     Bc. Štefan  Tomaščin                                                                                      

                                                                       Mgr. Štefan Pupák                                                                                   

                                                                       RNDr. Mária  Hamranová 

                                                                         

Mandátová komisia:       PaedDr., Mgr. Angelika Hajníková 

                  JUDr. Miroslav Rusňák 

        Eduard Ševčík 

 

Zapisovateľka:                                     Silvia  Fejesová 

 

Overovatelia:       Jozef Doležaj                    

                                             Mgr. Ľuboš Tužinčin 

 

Navrhnuté zloženie pracovných komisií bolo poslancami mestského zastupiteľstva 

schválené. 

 

K bodu 2 -  I n t e r p e l á c i a 

        V rámci interpelácie primátor mesta odpovedal na dotazy z predchádzajúceho 

zasadnutia mestského zastupiteľstva. 

Bc. Tomaščin 

1. dotazoval sa na možnosť sprevádzkovania verejnej toalety na Komárňanskej ulici, 

nakoľko niektorí občania znečisťujú verejné priestranstvo.  

V súčasnosti mesto prešetrilo možnosť sprevádzkovania jestvujúceho verejnej toalety, na 

ktorej sa počíta s výmenou terajšieho zámku na zámok na mince v približnej hodnote 260 

€. Cena zámku a ostatných nákladov na sfunkčnenie tohto zariadenia je predbežne 

vyčíslená na 350 €. 
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2. poprosil namontovať kohútik na hydrant na Šárade, aby bola možnosť brat' vodu z tejto 

studne, nakoľko voda v artézskej studni nie je pitná Mesto preveruje sprevádzkovanie 

studne na Šárade, táto požiadavka bola konzultovaná s lng. Bahorecom, konateľom 

mestských vodární a kanalizácií, do úvahy by pripadalo vytvoriť hydrant medzi bývalou 

Agropredajňou a mestskými nájomnými bytmi, kde by bola sprevádzkovaná studňa na 

mince, nakoľko hydrant na Šárade je nefunkčný. Mesto hľadá aj ďalšie možnosti. 

PaedDr. Mgr. Hajníková 

1. navrhla vypracovať plán skultúrnenia artézskej studne. 

Preveruje sa možnosť riešenia návrhu pani poslankyne o spôsobe skultúrnenia artézskej 

studne, hľadá sa riešenie, ktoré by bolo najoptimálnejšie, preveruje sa tiež aj navrhnutý 

spôsob vypracovania projektu študentmi stavebnej školy. 

2. Požiadala vyzvať zodpovednú osobu na odstránenie stavebnej sute z areálu Základnej 

školy s materskou školou Á. Fesztyho s vyučovacím jazykom maďarským. Stavebná suť z 

areálu školy je už odstránená. 

3. Žiadala osadenie dvoch smetných košov na ulici Športovej v úseku od školy po vstup do 

mestského športového areálu. Mesto v tomto úseku smetné koše osadí, je potrebné zakúpiť 

nové, akonáhle nám ich doručia, budú osadené. 

4. Žiadala vyzvať majiteľa COOP Jednoty o zabezpečenie poriadku v okolí predajne . 

Mesto rokovalo s vedúcou predajne, ktorú požiadalo o zabezpečenie poriadku v jej okolí. 

Zabezpečili sme, že okolie predajne budú pravidelne čistiť aj zamestnanci v rámci 

aktivačnej činnosti. Mestské stojany na bicykle dá mesto v rámci údržby do poriadku. 

Ctibor Melich 

1. upozornil na obchodovanie s koňmi na ulici Kostolnej a na zápach, ktorý znepríjemňuje 

život obyvateľov bývajúcich v susedstve. 

Zamestnanci mestskej polície boli o uvedenom stave informovaní, budú situáciu 

monitorovať a budú ju v súčinnosti so štátnou políciou riešiť. 

2. Žiadal vyčistiť verejné priestranstvo v okolí bikrosovej dráhy. Z tejto lokality bol odpad 

vyčistený. 

Eduard Ševčík predložil prosbu majiteľa cukrárne Adria, aby mohol odstrániť štrkový 

násyp a mohol zatrávniť a upraviť verejné priestranstvo pred cukrárňou. 

S pánom Turanom Krecim pán primátor osobne rokoval o jeho požiadavke. Dohodli sa, že 

na tomto verejnom priestranstve bude ponechaný štrkový násyp, mesto ho však bude 

pravidelne čistiť. 

Ľuboš Tužinčin sa pýtal na periodicitu aktualizácie zoznamu dlžníkov mesta. 

V zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) správca dane, ktorým 

je mesto, môže zverejniť zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru 

predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla 

u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur. Tieto zoznamy zverejňuje mesto 

v prvom polroku bežného roka na svojom webovom sídle alebo na mieste obvyklom na 

oznamovanie informácií. 

Mgr. Štefan Pupák sa pýtal na štádium výberového konania na náčelníka mestskej 

polície. 
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Mesto opätovne zverejnilo voľné pracovné miesto na portáli verejnej správy - ISTP, 

webovej stránke a úradnej tabuli mesta. Žiadosti je možné podávať do konca mája 2019, 

aby bolo možné náčelníka vybrať a predložiť návrh na jeho vymenovanie mestskému 

zastupiteľstvu na júnové zasadnutie. 

 

Primátor mesta, Mgr. Závodský informoval, že pri porovnaní zverejneného stavu 

daňových pohľadávok so stavom ku dňu 15.5.2019, došlo k zníženiu objemu týchto 

pohľadávok o 16 123 ,00 € a to v štruktúre / zaokrúhlene: 

- fyzické osoby                            7 901 € 

- právnické osoby                        4 184 € 

- fyzické osoby - podnikatelia     4 038 € 

 

        V rámci interpelácie poslanec Doležaj žiadal o opätovné osadenie lavičiek okolo 

Slovenskej pošty Hurbanovo a pýtal sa prečo kultúrne podujatie Deň víťazstva nad 

fašizmom organizovalo mesto vo štvrtok, t. j. 9. mája 2019. 

Mgr. Závodský, primátor mesta odpovedal, že sa plánuje osadenie lavičiek a podujatie 

spadajúce na 8. máj 2019 sa organizovalo po vzájomnej dohode úmyselne vo štvrtok 

v súčinnosti s armádou Slovenskej republiky a protifašistickým zväzom aj kvôli vyššej 

návštevnosti žiakov a študentov. 

Bc. Tomaščin sa pýtal na budovy vo vlastníctve mesta, hlavne na obývané domy 

neprispôsobivými občanmi na ul. Kvetnej, Východnej a na Novom diely. 

Prosil vypracovať zoznam čiernych stavieb bez stavebného povolenia. Poznamenal, 

že poslanci by uvítali prítomnosť zamestnankyne spoločného stavebného úradu na 

najbližšom mestskom zastupiteľstve. 

Ďalej sa pán poslanec zaujímal na pôvod zdroja financií opravy chodníka na ul. Športovej. 

Upozornil na chýbajúcu toaletu pri detskom ihrisku na sídlisku Stred. 

Prosil zachovať jednotný postup pri vysídlení rodín sociálneho bytového domu na Šárade. 

Mgr. Závodský, primátor mesta odpovedal ohľadom ul. Kvetnej nasledovne:  

Spoločným stavebným úradom  Hurbanovo bolo v minulosti vydané rozhodnutie, 

v ktorom nariadil  vysťahovanie obyvateľov domu, ktoré bolo Okresným úradom v Nitre 

zrušené. V súčasnosti prebiehajú procesy, hľadajú sa zákonné možnosti doriešenia 

situácie. Na ul. Nový diel sa preverí či ide o stavbu bez stavebného povolenia, či 

o neskolaudovanú stavbu. Na ul. Východnej prebieha exekučné konanie. Ohľadom 

zoznamu čiernych stavieb pán primátor prisľúbil jeho vypracovanie.  

Možnosť osadenia toalety na detské ihrisko sa preverí.  

Na ul. Športovej Západoslovenská distribučná a. s. realizuje stavbu NN a VN – ukladanie 

podzemného elektrického kábla a výstavbu trafostanice.  

Ohľadne vypratania a opustenia sociálnych nájomných bytov boli rodiny vyzvané 

exekútorom, potom sa pristúpi k rekonštrukcii bytov. 

Poslanec Melich podporil myšlienku Bc. Tomaščina ohľadne konečného doriešenia 

neprispôsobivých občanov na ul. Kvetnej. 

Pýtal sa na miesto, kde by mohla byť verejná toaleta osadená a funkčnosť verejnej toalety. 

Navrhol osadiť smerové tabule pre návštevníkov mesta na ul. Komárňanskej, ktoré by 
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usmerňovali  návštevníkov aj obyvateľov, ktorí chcú verejnú toaletu použiť.  

Uvítal by sofistikovaný systém predaja lístkov na odvoz smetí. 

Mgr. Závodský, primátor mesta odpovedal, že verejná toaleta je osadená na parkovisku 

vedľa kostola Svätého Ladislava a je aj napojená na verejnú kanalizáciu. 

Poslanec Botoš upozornil na poškodené a chýbajúce tabule na sídliskách Stred 

a Sládkovičova, ktoré určujú pravidlá vodenia a venčenia psov.  

Prosil vyzvať slovenskú správu ciest na úpravu slabo vyznačeného vodorovného značenia 

autobusovej zastávky pred reštauráciou Twins.  

Žiadal vyzvať majiteľa domu na križovatke Agátová – Cintorínska o zrezanie živého 

plota, nakoľko bráni výhľadu.  

Prosil vyzvať pivovar Heineken a.s. ohľadne zamedzenia parkovania kamiónov na ul. 

Žitavskej, ktoré odvážajú slad a pivo z pivovaru.  

Ďalej žiadal informovať o nelegálnom vývoze stavebného odpadu na prístupovú cestu 

vedúcu k štrkovisku v Pavlovom dvore. 

Poslanec Botoš sa informoval od pána Vanča, zastupujúceho príslušníka mestskej polície 

o počte a umiestnení psov mestskej polície, žiadal ich častejšie nosiť na pochôdzky 

a pokutovať psičkárov za nepozbierané exkrementy.  

Na konci oznámil, že sa dňom 16. 5. 2019 vzdáva funkcie predsedu Komisie verejného 

poriadku a dopravy pri MZ v Hurbanove. 

Mgr. Závodský, primátor mesta odpovedal, že poškodené tabule pre psičkárov sa 

obnovia.  

K značeniam autobusovej zastávky uviedol, že je naplánované rokovanie so Slovenskou 

správou ciest Bratislava a Okresným úradom Nitra, kde budú upozornení na nedostatky 

týkajúcimi dopravného značenia v meste Hurbanovo.  

Situácia na križovatke Agátovej – Cintorínskej sa preverí.  

Páchateľ čiernej skládky na Pavlovom dvore nie je známy, suť pravdepodobne odstráni 

mesto na vlastné náklady. 

Ladislav Vančo, zastupujúci príslušník mestskej polície odpovedal, že na mestskej polícii 

sú dvaja aktívni psovodi, psi sú umiestnení u svojich majiteľov doma z dôvodu 

zabezpečenia neustáleho kontaktu so svojím cvičiteľom a podľa možností sa nosia na 

pochôdzky. 

RNDr. Hamranová, zástupkyňa primátora sa pýtala, že prečo nie sú príslušníci mestskej 

polície ráno včas pri prechodoch pre chodcov, kde zabezpečujú bezpečnosť detí idúcich do 

školy.  

Tiež sa informovala,  ako je riešené parkovanie áut na chodníkoch a trávnatej ploche ul. 

Sládkovičovej, Športovej pri domove dôchodcov a za predajňou langošov oproti 

autobazáru. 

Dotazovala sa, akým spôsobom rieši mestská polícia psičkárov, ktorí nevyzbierajú psie 

exkrementy. 

Pýtala sa pána primátora na čas vysielania mestského rozhlasu. 

Primátor mesta odpovedal, že pri veternom počasí nie je možné vysielať kvôli zastaralej 

technológii vedenia, vo veternom počasí dochádza k skratovaniu vedenia. Momentálne je  

mestský rozhlas vo viacerých miestach nefunkčný, ťažko sa zabezpečuje náhrada 
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poškodených náhradných dielov, poškodené náhradné diely mesto už objednalo. 

Ladislav Vančo, zastupujúci príslušník mestskej polície odpovedal, že sa o 7.00 hodine 

preberá smena a príslušníci riešia medzi sebou administratívne záležitosti. Väčšina žiakov 

chodí do školy o 7.30 hodine, keď sú už aj oni na prechodoch. 

Nesprávne parkujúci vodiči dostávajú predvolanie na mestskú políciu a u psičkárov sa 

priestupok musí dokazovať. 

Mgr. Tužinčin sa pýtal na odstránenie sute z čiernej skládky v Pavlovom dvore, a navrhol 

príslušníkom mestskej polície, že keď je požiadavka byť pri prechodoch pre chodcov   

o 7.15 hod., navrhuje zmeniť čas pracovnej doby príslušníkov mestskej polície od 6.30 

hodín.  

JUDr. Rusňák upozornil na nebezpečenstvo v doprave pri bočných ostrovčekoch na 

Komárňanskej ulici, hlavne keď cyklista obchádza ostrovček. Prosil osloviť príslušný 

orgán na zváženie spomínanej situácie. 

Prosil zapracovať požiadavku občanov do rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva, 

aby občania mesta po bode interpelácia dostali slovo a nemusia čakať až do bodu diskusia. 

Pripomenul, že opakovane dochádza k porušovaniu VZN mesta č. 115 o vylepovaní 

volebných plagátov, nakoľko počas predvolebnej kampane kandidujúci nedodržiavajú 

a porušujú prijaté pravidlá. Tým dochádza k páchaniu priestupkov, resp. správnych 

deliktov. Prosil pána primátora zvážiť prerobenie VZN mesta č. 115, alebo riešiť 

porušovanie VZN. 

Mgr. Závodský, primátor mesta ohľadne ostrovčekov poznamenal, že sa plánuje 

rokovanie s Okresným úradom Nitra na doriešenie požiadaviek obyvateľov mesta na 

odstránenie bočných ostrovčekov z oboch strán hlavnej cesty. 

Zmena do rokovacieho poriadku MZ – vystúpenie občanov bude zapracované. 

Ohľadne VZN mesta o vylepovaní volebných plagátov, Mesto Hurbanovo môže pripraviť 

nové na ďalší rok. 

Ing. Kasášová, prednostka úradu k vylepovaniu volebných plagátov uviedla, že podľa 

zákona musí byť plocha na vylepovanie plagátov pre všetky politické strany rovnaká na 

princípe rovnosti. 

Poslanec Doležaj tlmočil otázku obyvateľov týkajúcu sa platieb za užívanie káblovej 

televízie, aké sú vlastnícke vzťahy  medzi spol. Carisma s.r.o. a Konfernet s.r.o.. 

Informoval sa o majiteľa pozemkov pod a  v okolí cintorína v mestskej časti Vék.  

Ďalej sa pýtal, že prečo nie je zverejnený rozpočet mesta na webovej stránke mesta za rok 

2019, ako za  predchádzajúce roky. 

Mgr. Závodský, primátor mesta na prvú otázku uviedol, že podiel mesta odkúpila 

spoločnosť Konfernet s.r.o., ktorá káblovú televíziu prevádzkuje, menované spoločnosti 

riešia medzi sebou obchodné spory. V súčasnosti mesto nemá žiadne nové informácie. 

Ohľadne pozemkov v okolí cintorína v mestskej časti Vék odpovedal, že Mesto 

Hurbanovo malo rokovanie so spoločnosťou, prejavili záujem o odkúpenie pozemkov.  

Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia prisľúbil kontaktovanie zástupcov   spoločnosti. 

Na poslednú otázku primátor mesta uviedol, že rozpočet mesta bol zverejnený na stránke 

mesta. 
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PaedDr., Mgr. Hajníková požiadala primátora mesta o možnosti kontaktovania vlády 

maďarskej republiky ohľadne dokončenia projektu „Nadstavba ZŠ a MŠ s vyučovacím 

jazykom maďarským“.  

Pani poslankyni odpovedal riaditeľ základnej školy s VJM, Mgr. Deme, termín podania 

žiadostí na tretiu etapu financovania vybudovania nadstavby ZŠ bol uzavretý do konca 

minulého roka.  

Ďalej pani poslankyňa prosila vymeniť záclony a závesy v kultúrnom dome vo veľkej sále. 

Pán primátor prisľúbil, že možnosť výmeny sa prehodnotí.  

Poslanec Schvarcz sa informoval, prečo nebola podaná žiadosť na dokončenie projektu  

„Nadstavba ZŠ a MŠ s vyučovacím jazykom maďarským“, keď mesto vedelo o tretej 

etape. 

Mgr. Hulko dodal, že na podanie žiadosti Mesto Hurbanovo bolo vyzvané na základe 

výzvy nadácie Gábora Bethlena, ktorá dopredu vybrala cca päťdesiat miest, ktorým bola 

pridelená dotácia. Na základe toho bola stručná žiadosť vypísaná v elektronickom 

systéme. 

 

K bodu 3 

Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 

        Na 3. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, konaného dňa 25. apríla 2019 

boli prijaté uznesenia od čísla 24 do 47/2019 - MZ.  

Ukladaciu časť malo uznesenie č. 26, 27, 32, 46/2019 – MZ. 

V uznesení č. 26/2019-MZ Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove poveruje 

Primátora mesta:  

1. Zabezpečiť u spracovateľa dokumentácie Zmeny a doplnky ÚPN- Hurbanovo č. 1/2018 

vypracovanie čistopisu dokumentácie v troch originálnych vyhotoveniach v termíne do 

dvoch mesiacov od nadobudnutia platnosti VZN č. 130, zo dňa 25. 04. 2019, ktorým sa 

vyhlasujú záväzné časti dokumentácie Zmeny a doplnky ÚPN- Hurbanovo č. 1/2018. 

2. Zabezpečiť uloženie dokumentácie Zmeny a doplnky ÚPN- Hurbanovo č. 1/2018 na 

Okresnom úrade v Nitre, Odbor výstavby a bytovej politiky, na mestskom úrade 

Hurbanovo a na príslušnom stavebnom úrade a zaslať registračný list o obsahu 

dokumentácie spolu s kópiou uznesenia o jej schválení MDaV SR. 

3. Vyhlásiť záväzné časti dokumentácie Zmeny a doplnky ÚPN - Hurbanovo č. 1/2018 

všeobecne záväzným nariadením a zverejniť ich v zmysle §27 ods. 3 písm. a) a b) zák. 

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov. 

Táto úloha bola splnená. 

 

V uznesení č. 27/2019-MZ Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove žiadalo 

primátora Mesta Hurbanovo, Mgr. Petra Závodského, aby na najbližšie zasadnutie 

mestského zastupiteľstva zabezpečil návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 

54 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na základe 

protestu Okresnej prokuratúry Komárno č. Pd 39/19/4401-3 zo dňa 25.03.2019. 

Návrh na zrušenie VZN je v programe dnešného rokovania. 
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V uznesení č. 32/2019-MZ Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove žiadalo 

primátora mesta Hurbanovo, aby na najbližšie zasadnutie MsZ pripravilo Mesto 

Hurbanovo návrh lokalít pre predmetné výbehy aj s vypracovaním dopadu na rozpočet 

mesta a s určením termínu dokončenia výstavby týchto výbehov. 

        Uskutočnilo sa rokovanie s pánom Kádekom, ktorý je uznávaným kynológom 

ohľadom umiestnenia a vybavenia výbehov. 

On odporúča výbeh o výmere cca 900 m2 (cca 30x30 m), s umiestnením 4 prekážok pre 

psov so zázemím ( prístrešok, lavička, smetné koše). Je toho názoru, že by malo mesto 

vybudovať zatiaľ len jeden výbeh, kde by sa zistil záujem o využívanie zo strany 

majiteľov psou. Hrubé predpokladané náklady by mohli predstavovať čiastku cca 2500 €. 

 V uznesení č. 46/2019-MZ Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove žiadalo 

primátora mesta vypracovať dokument s názvom Plán realizácie projektov v meste 

Hurbanovo pre roky 2019 – 2022. 

Termín: do 30. septembra 2019 

Táto úloha je v štádiu riešenia. 

         
K bodu 4 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Hurbanovo o príspevkoch v školstve 

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

prílohu zápisnice.  

Všeobecne záväzné nariadenie o príspevkoch v školstve  

- určuje pre jednotlivé školy a školské zariadenia miesto a čas zápisu do 1. ročníka 

základnej školy, 

- určuje výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka a dospelej osoby na čiastočnú 

úhradu nákladov spojenú s činnosťou škôl a školských zariadení 

- určuje podmienky úhrady príspevkov 

- určuje zníženie a odpustenie príspevkov 

- určuje výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na nákup potravín na jedno 

jedlo a úhradu režijných nákladov:  

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR aktualizovalo finančné pásma na nákup 

potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 1.9.2019, 

preto je potrebné upraviť príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vo výške 

nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií a tiež režijných nákladov, ktoré 

stanovuje zriaďovateľ. Režijné náklady zo strany zákonného zástupcu sa navrhujú vo 

výške 0,30 €/osoba/deň, okrem detí vo veku 3-5 rokov, ktoré budú od prispievania 

režijných nákladov oslobodené ( štátna dotácia 1,20 € sa netýka detí vo veku 3-5 rokov).  

K návrhu VZN neboli uplatnené žiadne pripomienky a námietky. 

 

Uznesenie  č. 48/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

r u š í  

Všeobecne záväzné nariadenie č. 116 o príspevkoch v školstve  
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s c h v a ľ u j e  

Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 131 o príspevkoch v školstve s účinnosťou od  

1. septembra 2019 podľa predloženého návrhu. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

K bodu 5 

VZN mesta Hurbanovo o zrušení VZN mesta č. 54 o nakladaní s komunálnymi  

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

Materiál predkladal Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 

zápisnice.  

        Mesto Hurbanovo v zmysle § 6 ods. 3 až 10 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení jeho zmien a doplnení vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Hurbanovo o zrušení Všeobecne záväzného nariadenie mesta č. 54 o nakladaní s 

komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.  

        Mesto Hurbanovo zruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 54 o nakladaní s 

komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi ku dňu 31.05.2019.  

 

Uznesenie  č. 49/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 132 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenie 

mesta č. 54 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa 

predloženého návrhu. 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

K bodu 6 

Organizačná štruktúra Mestského úradu Hurbanovo - informatívna správa 

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

zápisnice.  

         

Uznesenie  č. 50/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

berie na vedomie  

Organizačnú štruktúru Mestského úradu v Hurbanove k 1. 5. 2019. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 



 

Zápisnica zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 

konaného dňa 16. 5. 2019 

- 10 - 

K bodu 7 

Návrh záverečného účtu Mesta Hurbanovo za rok 2018 

Materiál predkladala Ing. Gogolová, hlavná účtovníčka ekonomického oddelenia. Písomná 

správa tvorí prílohu zápisnice. 

Návrh záverečného účtu mesta bol zverejnený na verejnú diskusiu dňa 9. 4. 2019. 

V zákonom stanovenej lehote neboli doručené žiadne pripomienky týkajúce sa 

predloženého návrhu. 

Rozpočet mesta na rok 2018 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 

487/2018-MZ, dňa 4. 1. 2018. V priebehu roka boli schválené 3 zmeny rozpočtu, a to 

uzneseniami č. 530/2018-MZ, 601/2018-MZ a 622/2018-MZ.  

Rozpočet po všetkých zmenách zostáva vyrovnaný a predstavuje sumu 7 097 950 €. 

Skutočná výška príjmov k 31. 12. 2018 činila: 6 831 766,74 € a výška výdavkov: 

6 516 878,07 €. Rozpočet v oblasti príjmov je plnený na 96,25 % a v oblasti výdavkov na 

91,81 %. 

Návrh záverečného účtu obsahuje okrem iného aj údaje o plnení rozpočtu mesta, bilanciu 

aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení rozpočtových 

organizácií, prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 zákona o rozpočtových 

pravidlách, správu o vykonaní riadnej ročnej inventarizácie majetku, hodnotenie plnenia 

programov mesta, ako aj stanovisko audítora k účtovnej závierke a stanovisko hlavného 

kontrolóra k záverečnému účtu. 

Finančné prostriedky v roku 2018  boli použité na zabezpečenie všetkých 

základných úloh mesta, ako aj na  údržbu budov v majetku mesta, na spolufinancovanie 

úspešných projektov, ktoré sa týkali rekonštrukcie budovy požiarnej zbrojnice, tribúny na 

štadióne, ako aj telocvične základnej školy.  

V rámci ďalších investičných prác sa rozšírila vodovodná sieť mesta (ul. Mierová, časť 

Záhradníckej),  na sídlisku Stred bolo vybudované detské ihrisko cez projekt: ,,Projekt 

Cultplay park - Interaktívne multifunkčné ihrisko“ a začala sa aj realizácia projektu 

zameraného na rozšírenie kamerového systému mesta.  

Ďalej z rezervného fondu mesta bola zrealizovaná aj rekonštrukcia chodníkov na ulici: 

Komárňanskej, Árpáda Fesztyho a Železničnej, boli vypracované projektové 

dokumentácie a bol zakúpený aj konvektovat do školskej kuchyne pri ZŠ s MŠ ÁF. 

 

Mgr. Pupák v krátkosti oboznámil obyvateľov mesta s úvermi, ktoré platí mesto. 

 

Uznesenie  č. 51/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje 

Záverečný účet mesta Hurbanovo za rok 2018 a celoročné hospodárenie mesta bez výhrad  

potvrdzuje  

skutočnosť, že schodok rozpočtu v oblasti bežných a kapitálových príjmov a výdavkov 

v celkovej výške 167 538,96 € sa v  roku 2018 financoval z rezervného fondu mesta 

a z návratných zdrojov financovania  

berie na vedomie  
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1. správu o vykonaní riadnej ročnej inventarizácie k 31. 12. 2018,  

2. správu  nezávislého  audítora z overenia ročnej  účtovnej závierky  a  výročnej  správy  

k 31. 12.  2018. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

K bodu 8 

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Hurbanovo za rok 2018 

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

zápisnice. 

        V zmysle § 18f ods. 1 písmeno c) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov Ing. Cserge predkladá odborné stanovisko k návrhu záverečného 

účtu mesta Hurbanovo za rok 2018. Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta 

Hurbanovo za rok 2018 (ďalej len “stanovisko“) pán kontrolór mesta spracoval na základe 

predloženého návrhu záverečného účtu mesta Hurbanovo za rok 2018.         

        Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli mesta a na 

webovom sídle mesta v zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho 

schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a s § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy.  

Mesto si splnilo povinnosť podľa § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a dalo si overiť účtovnú závierku audítorom podľa osobitného predpisu, 

ktorým je § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 

ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy:  

a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou 

klasifikáciou,  

b) bilanciu aktív a pasív,  

c) prehľad o stave a vývoji dlhu,  

d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií,  

e) prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 zák. č. 583/2004 Z. z. v 

členení podľa jednotlivých príjemcov,  

f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,  

g) hodnotenie plnenia programov rozpočtu mesta. Údaje o plnení rozpočtu sú spracované 

podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42, 

ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej 

klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov 

územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. 

Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obec má 

povinnosť zostaviť svoj rozpočet a pred schválením ho zverejniť zákonným spôsobom – 

táto podmienka bola splnená. Rozpočet mesta na rok 2018 a Viacročný programový 
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rozpočet mesta Hurbanovo na roky 2018 – 2020 (ďalej len „rozpočet“) bol schválený 

uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 487/2018-MZ, dňa 04. 01. 2018. 

Mesto zostavilo rozpočet na rok 2018 v súlade s § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy. Rozpočet mesta na rok 2018 bol zostavený a schválený 

ako vyrovnaný. 

Výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje po zúčtovaní celkových príjmov a 

výdavkov ako výsledok ich súhrnnej bilancie. Výsledok rozpočtového hospodárenia môže 

byť prebytok alebo schodok jej rozpočtu; podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) 

zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy; prebytkom rozpočtu je kladný 

rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu, schodkom rozpočtu je záporný rozdiel 

medzi príjmami a výdavkami rozpočtu. Pod príjmami a výdavkami rozpočtu sa chápu 

bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet) a kapitálové príjmy a kapitálové výdavky 

(kapitálový rozpočet); súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu nie sú finančné operácie. 

Výsledok rozpočtového hospodárenia zistený v súlade s § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 

písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy predstavuje schodok 

vo výške 167 538,96 €. Tento schodok sa v súlade s §16 ods. 8 financuje predovšetkým z 

rezervného fondu, z ďalších peňažných fondov alebo z návratných zdrojov financovania.  

Celkový výsledok hospodárenia mesta po započítaní finančných operácií predstavuje 

prebytok vo výške 314 888,67 €. 

Riadna účtovná závierka k 31. 12. 2018 bola overená audítorom v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi. 

 

Uznesenie  č. 52/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

berie na vedomie  

stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta Hurbanovo za rok 

2018.  

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

K bodu 9 

Rozbor hospodárenia za rok 2018 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta  

Hurbanovo 

Materiál predkladala Ing. Gogolová, hlavná účtovníčka ekonomického oddelenia. Písomná 

správa tvorí prílohu zápisnice. 

- Základná škola Nám. Konkolyho-Thege č. 2, Hurbanovo 

        V roku 2018 v rámci rozpočtu školy nastal výrazný nárast vlastných príjmov a 

výdavkov v oblasti školského stravovania, nakoľko v dôsledku zmeny platných právnych 

predpisov (zákon č. 523/2004 Z. z.) boli preklasifikované nerozpočtové položky na 

rozpočtové (nákup potravín). Podkladom na stanovenie výšky štátnej dotácie na 

zabezpečenie činnosti školy je celkový počet žiakov školy.  
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K 31. 12. 2018 bol celkový počet žiakov 354, pričom 339 žiakov bolo započítaných so 

100% - ným normatívom a 15 žiakov s 10% - ným normatívom. Škola prostredníctvom 

úspešne získaného projektu s názvom „Možnosti má každý žiak iné“ z Európskeho 

sociálneho fondu prostredníctvom výzvy „V základnej škole úspešnejší“ zamestnáva od 

septembra školského psychológa, špeciálneho pedagóga a asistenta učiteľa.  

Výdavková časť rozpočtu obsahuje výdavky na zabezpečenie plynulého chodu 

organizácie.  

Okrem výdavkov na mzdy, odvody, energie, revízie, spotrebný materiál, sa vymenili 

lavice so stoličkami v štyroch triedach, vymenila sa vstupná brána do školského areálu a 

kúpila sa nová umývačka riadu z dôvodu havarijného stavu pôvodnej.  

Škola naďalej bojuje s havarijným stavom elektrického vedenia v hlavnej budove, 

poruchové sú kotle a aj multifunkčné ihrisko na školskom dvore z roku 2007 je 

opotrebované. Ďalej okná na budove ročníkov 1 – 4 takzvanej „starej budove“ sú pôvodné, 

ktoré už nie sú vyhovujúce (majú 95 rokov). Pri poslednom čistení kanalizácie bola zistená 

porucha kanalizácie pod hlavnou budovou. Neriešenie tejto poruchy môže mať za 

následok ďalšie neplánované náklady. 

 

Uznesenie  č. 53/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

Rozbor hospodárenia Základnej školy, so sídlom na Nám. Konkolyho - Thege č. 2, 

Hurbanovo, za rok 2018 podľa predloženého návrhu. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

- Základná škola s materskou školou Árpáda Fesztyho s VJM – Feszty Árpád 

Alapiskola és Óvoda Hurbanovo 

 

Uznesenie  č. 54/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

Rozbor hospodárenia Základnej školy s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím 

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

za rok 2018 podľa predloženého návrhu. 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

- Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola Hurbanovo 

        Mesto Hurbanovo je zriaďovateľom Základnej umeleckej školy – Művészeti 

Alapiskola Hurbanovo so sídlom Komárňanská 116, Hurbanovo. Škola je samostatným 
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právnym subjektom a hospodári na základe vlastného rozpočtu ako rozpočtová organizácia 

mesta. Rozpočtované príjmy od mesta Hurbanovo sa vo väčšine použili na mzdové a 

odvodové prostriedky za zamestnancov a na základné režijné náklady (energie, 

prevádzkové náklady a pod.) Súčasťou rozpočtu ZUŠ-MAI sú aj vlastné príjmy (príspevky 

od rodičov, rôzne projekty a granty, prenájom priestorov).  

V minulom kalendárnom roku sme takto získali grant z Nitrianskeho samosprávneho kraja 

na letný detský tábor a z Nitrianskej komunitnej nadácie na zhotovenie altánku pre 

umeleckú tvorbu vo vonkajšom prostredí. Vlastné príjmy využíva ZUŠ-MAI na obnovu a 

zveľadenie priestorov školy, ako aj na doplnenie výučbových prostriedkov a materiálov 

pre jednotlivé odbory školy.  

Za rok 2018 základná umelecká škola z týchto prostriedkov zakúpila novú zvukotechniku 

a saxafón pre hudobný odbor, interiérové vybavenie pre výtvarný odbor (2 ks katedry). 

Bolo prevedené aj zaizolovanie miestností hudobného odboru kvôli ich zvukotesnosti. 

Veľkú časť rozpočtu vynakladá ZUŠ-MAI aj na materiálne zabezpečenie chodu 

jednotlivých odborov a to napr. nákup hliny na požitie v keramickej dielni, výtvarné 

pomôcky (výkresy, štetce, farby) pre výtvarný odbor, noty pre hudobný odbor a podobne. 

V kalendárnom roku 2018 boli zabezpečené aj pravidelné revízie a kontroly podľa platnej 

legislatívy (komíny, plynové spotrebiče, hasiace prístroje, kotle). 

Celková výška aktív a pasív je 252.070,14 €, pričom aktíva tvorí hmotný a nehmotný 

majetok so zostatkovou hodnotou 229.438,92 €, finančný majetok vo výške 22.631,22 € . 

Stranu pasív predstavuje výsledok hospodárenia za rok 2018 vo výške 1.956,42 €, 

nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 11.594,68 €, záväzky voči 

zamestnancom 11.096,54 € , odvody do fondov 8.236,28 €, ostatné priame dane 2.035,16 

€, iné záväzky 1,77 €, záväzky zo SF 4.427,87 €, zúčtovanie medzi subjektami verejnej 

správy 11.668,50 € a výnosy budúcich období 201 052,92 €. 

 

Uznesenie  č. 55/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

rozbor hospodárenia Základnej umeleckej školy Hurbanovo, so sídlom na ulici 

Komárňanská 116, Hurbanovo za rok 2018 podľa predloženého návrhu. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

- Materská škola, Nový diel č. 50, Hurbanovo 

        Materská škola Hurbanovo, Nový diel 50, Hurbanovo je od 1.1.2014 rozpočtová 

organizácia s právnou subjektivitou.  

V kalendárnom roku 2018 MŠ zabezpečila pravidelné revízie a kontroly podľa platnej 

legislatívy (komíny, plynové spotrebiče, hasiace prístroje, kotle). Zo štátnych príspevkov z 

prostriedkov ŠR na 5-6 ročné deti vo výške 6.998 € sme doplnili a obnovili učebné a 

didaktické pomôcky pre deti a zakúpili interaktívnu tabuľu aj s príslušenstvom (NTB, 
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Tlačiareň). Väčšinu rozpočtovaných príjmy od mesta Hurbanovo MŠ použila na mzdové a 

odvodové prostriedky za zamestnancov a na základné režijné náklady (energie, 

prevádzkové náklady a pod.). 

Rozpočet materskej školy sa snažíme zvyšovať aj vlastnými príjmami (zber papiera, 

príspevky od rodičov, stravné od cudzích stravníkov, uchádzaním sa o rôzne projekty a 

granty).  

Vlastné príjmy, ktoré získali v roku 2018 využíva materská škola na obnovu a zveľadenie 

priestorov školy. Za rok 2018 z týchto prostriedkov dokončili obnovu šatní pre deti, kde 

boli zakúpené nové lavičky (711 €). V roku 2018 v rámci úspor nákladov na energie na 

pracovisku Nový diel vymenili staré okná na dvoch spálňach (8 okien v sume 2818 €) a na 

pracovisku Árpáda Fesztyho okná v dvoch triedach (6 okien v sume 2186 €). 

V minulom kalendárnom roku MŠ len na grantoch získala 14.252 €: od Nitrianskej 

komunitnej nadácie (NKN) v hodnote 2.926 € na obnovu vonkajších priestorov a nákup 

šmykľaviek, od Nadácie Volkswagen 3.000 € na vybudovanie betónovej cesty, od Nadácie 

TESCO 2.600 € na zachovávanie tradícií a budovanie vzťahov so staršou generáciou, od 

Nadácie COOP Jednota 5.226 € na vybudovanie altánku na vonkajšiu výučbu detí a od 

Samosprávneho kraja na vybudovanie pódia na vystúpenie detí.  

Keďže projekty si vyžadovali aj vlastné zdroje príjmov, Materská škola musela prispieť z 

vlastných zdrojov ešte vo výške 1.500 € na dokončenie betónovej cesty, vybudovanie 

betónového podkladu pre altánok a dokončenie pódia. Od januára 2018 získali 8.153,18 € 

prostredníctvom ÚPSVaR, nakoľko MŠ zamestnávala znevýhodnených uchádzačov o 

zamestnanie. Školská jedáleň je tiež súčasťou materskej školy a aj tu sa snažili o účelné 

vynaloženie prostriedkov a to najmä do obnovy zastaralých kuchýň.  

V roku 2018 boli zakúpené nerezové stoly na prípravu jedál v počte 2 ks na pracovisko Á. 

Feszty (642 €) a 1 ks nerezový drez (347 €) na pracovisko Nový Diel, kde bol zakúpený aj 

robotický krájač zeleniny (840 €). Na pracovisku ŠJ v budove na Árpáda Fesztyho bola 

vykonaná aj kompletná úprava elektrického vedenia a vymaľovanie priestorov kuchyne 

(850 €). 

 

Uznesenie  č. 56/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

rozbor hospodárenia Materskej školy Hurbanovo, so sídlom Nový diel 50, Hurbanovo za 

rok 2018 podľa predloženého návrhu. 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

 

- Zariadenie pre seniorov Smaragd, Hurbanovo 

Uznesenie  č. 57/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  
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rozbor hospodárenia Zariadenia pre seniorov  Smaragd, Sládkovičova 30,  Hurbanovo, za 

rok 2018  podľa predloženého návrhu. 

 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

K bodu 10 

Návrh na použitie rezervného fondu Mesta Hurbanovo v roku 2019 

Materiál predkladala Ing. Gogolová, hlavná účtovníčka ekonomického oddelenia. Písomná 

správa tvorí prílohu zápisnice. 

        Celková výška rezervného fondu k 31. 12. 2018 predstavuje: 414 464,94 €. Návrh na 

použitie rezervného fondu mesta:  

1. úhrada záväzkov z roka 2018 (v súlade s § 10 ods. 9 zákona 583/2004 Z. z.) v celkovej 

výške: 20 043,- € (viď príloha),  

2. osadenie nových vodomerov na vodovodnú sieť mesta: 5 000,- €,  

3. vypracovanie projektových dokumentácií: 20 000 €,  

4. spolufinancovanie projektu: Modernizácia učební pre základné školy: 9 835,- €,  

5. spolufinancovanie projektu – rekonštrukcia požiarnej zbrojnice III. etapa: 18 000,- €,  

6. investičné dotácie v oblasti školstva: 42 031,- € (ZŠ slov. 24 231 €, ZŠ s MŠ ÁF  

    6 800 €, MŠ 11 000 €),  

7. spolufinancovanie projektu – rekonštrukcia kaplnky s areálom: 3 300,- €,  

8. spolufinancovanie projektu – Wifi pre Hurbanovo: 750,- €,  

9. spolufinancovanie úspešných projektov, resp. ďalší investičný rozvoj: 131 019,- €,  

10. v roku 2019 sumu vo výške 164 486,94 € ponechať na rezervnom fonde mesta na 

krytie nepredvídaných výdavkov, resp. na preklenutie nepriaznivej finančnej situácie na 

začiatku ďalšieho roka (mzdy zamestnancov za 12/2019 a odmeny pre poslancov a členov 

komisií za II. polrok 2019). 

 

Dotaz na Ing. Gogolovú mal poslanec Doležaj, Botoš, Melich a Ševčík. 

Mgr. Pupák predložil pozmeňovací návrh – žiada presun sumy vo výške 30 000 € z bodu 

č. 10 do bodu č. 9 v rámci predloženého návrhu na použitie rezervného fondu mesta.  

Primátor mesta poprosil poslancov hlasovať o pozmeňovacom návrhu Mgr. Pupáka. 

 

Uznesenie  č. 58/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

presun sumy vo výške 30 000 € z bodu č. 10 do bodu č. 9 v rámci predloženého návrhu na 

použitie rezervného fondu mesta, pričom znenie bodov č. 10 a 9 v návrhu je nasledovné: 

10. suma vo výške 134 486,94 € sa ponechá na rezervnom fonde mesta na krytie 

nepredvídaných výdavkov, resp. na preklenutie nepriaznivej finančnej situácie na začiatku 

ďalšieho roka 
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9. spolufinancovanie úspešných projektov, resp. ďalší investičný rozvoj: 161 019 €,  

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 

RNDr.Hamranová,Botoš,Ševčík,Doležaj,Mgr.Tužinčin,Melich,Mgr.Pupák,Schvarcz  za                                 8                                                                             

Bc.Tomaščin                                                                                   proti              1                                    

PaedDr.,Mgr.Hajníková, JUDr.Rusňák                                                     zdržal sa hlasovania   2 

 

 

Uznesenie  č. 59/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

berie na vedomie  

celková výška rezervného fondu mesta k 31. 12. 2018 je: 414 464,94 €  

schvaľuje  

použitie rezervného fondu mesta nasledovne:     

1. úhrada  záväzkov z roka 2018 (v súlade s § 10 ods. 9 zákona 583/2004 Z. z.) v celkovej 

výške: 20 043 €,  

2. osadenie nových vodomerov na vodovodnú sieť mesta: 5 000 €  

3. vypracovanie projektových dokumentácií: 20 000 €,  

4. spolufinancovanie projektu: Modernizácia učební pre základné školy: 9 835 €,  

5. spolufinancovanie projektu – rekonštrukcia požiarnej zbrojnice, III. etapa: 18 000 €,  

6. investičné dotácie v oblasti školstva:  42 031 €  ( ZŠ slov. 24 231 €, ZŠ s MŠ Árpáda   

    Fesztyho s VJM 6 800 €, MŠ 11 000 € ),  

7. spolufinancovanie projektu – rekonštrukcia kaplnky s areálom: 3 300 €,  

8. spolufinancovanie projektu – Wifi pre Hurbanovo: 750 €,  

9. spolufinancovanie úspešných projektov, resp. ďalší investičný rozvoj: 161 019 €,     

10. suma vo výške 134 486,94 € sa ponechá na rezervnom fonde mesta na krytie 

nepredvídaných výdavkov, resp. na preklenutie nepriaznivej finančnej situácie na začiatku 

ďalšieho roka. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                10                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

 JUDr.Rusňák                                                                               zdržal sa hlasovania   1 

 

 

K bodu 11 

Návrh I. zmeny rozpočtu Mesta Hurbanovo na rok 2019 a organizácií v jej         

zriaďovateľskej pôsobnosti 

Materiál predkladala Ing. Gogolová, hlavná účtovníčka ekonomického oddelenia. Písomná 

správa tvorí prílohu zápisnice. 
Rozpočet mesta na rok 2019 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 

630/2018-MZ, dňa 25. 10. 2018 pri celkovej výške  6 563 282 €.  
Predložený návrh I. zmeny rozpočtu obsahuje úpravy výšky dotácií na prenesené 
kompetencie a na projekty realizované mestom, navýšenie bežných výdavkov 
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predovšetkým v oblasti stavebného úradu, mestskej polície, nakladania s TKO, výdavkov 
v oblasti školstva, CVČ, kultúry, verejnej správy, ako aj navýšenie dotácie pre Zariadenie 
pre seniorov Smaragd. 

Zo získaných dotácií a grantov je plánovaná realizácia projektu Moderná učebňa – 

moderná škola, projekt Wifi pre Hurbanovo, rekonštrukcia kaplnky a jej areálu, zriadenie 

občianskej poriadkovej hliadky a ďalšia podpora zamestnanosti na území mesta. 

Okrem toho, cez príjmové položky sú zapojené do rozpočtu dotácie, ktoré boli pripísané 

na bankový účet mesta v r. 2018, ale neboli použité v danom roku, ako aj prerozdelenie 

rezervného fondu mesta v súlade s predloženým návrhom na jeho použitie. 

Po zapracovaní všetkých zmien rozpočet zostane naďalej vyrovnaný, pričom celková 

výška rozpočtovaných príjmov aj výdavkov bude vo výške 7 248 673 €. 

 

Uznesenie  č. 60/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

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

rozpočtovaných príjmov aj výdavkov po zapracovaní všetkých úprav je: 7 248 673 €. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

- Základná škola, Nám. Konkolyho - Thege č. 2, Hurbanovo 

Materiál predkladala Mgr. Ďurišová, riaditeľka základnej školy. Písomná správa tvorí 

prílohu zápisnice. 

        Návrh I. zmeny rozpočtu ZŠ na rok 2019 obsahuje zvýšenie rozpočtu o 4 621 €, ktoré 

pozostáva:  

- zo zapojenia nevyčerpaných prostriedkov vo výške 2 221 € z projektu „Možnosti má 

každý žiak iné“, ktoré boli prenesené z roku 2018  

- z prostriedkov určených na prefinancovanie výdavkov spojených s vypracovaním 

projektu vo výške 2 400 €. Tieto prostriedky boli schválené Mestským zastupiteľstvom v 

Hurbanove konaného dňa 25.10.2018 uznesením č. 643/2018  

- z presunu vo výške 300 € zo mzdových prostriedkov na výdavky spojené s náhradou 

príjmu pri PN.  

Pri školskej jedálni je zvýšenie prostriedkov o 36 662 €, ktoré pozostáva:  

- zo zapojenia nevyčerpaných prostriedkov stravníkov z roku 2018 vo výške 10 131 €,  

- z navýšenia o 24 231 € na nákup potrebného vybavenia kuchyne, z dôvodu plánovaného 

nárastu stravníkov (konvektomat, chladnička, el. varný kotol, el. výklopová panvica),  

- z presunu vo výške 200 € zo mzdových prostriedkov na výdavky spojené s náhradou 

príjmu pri PN,  

- zo zvýšenia mzdových prostriedkov o 1 300 € na osobné ohodnotenia.  

Tieto prostriedky presúvame z prostriedkov určených na odchodné v školskom klube detí, 

ktoré nebude v roku 2019 vyplácané. 
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Uznesenie  č. 61/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

I. zmenu rozpočtu Základnej školy Nám. Konkolyho - Thege č. 2, Hurbanovo na rok 2019 

podľa predloženého návrhu. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

 

- Základná škola s materskou školou Árpáda Fesztyho s VJM – Feszty Árpád 

Alapiskola és Óvoda Hurbanovo 

Materiál predkladal Mgr. Deme, riaditeľ základnej školy. Písomná správa tvorí prílohu 

zápisnice. 

        V rámci predloženého návrhu I. zmeny rozpočtu na rok 2019 sú zapracované 

nasledovné úpravy v rozpočte ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho s VJM:  

Zriaďovateľom škôl sa zo štátneho rozpočtu poskytujú normatívne finančné prostriedky v 

zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a 

školských zariadení v znení neskorších predpisov. Škole boli na rok 2019 pridelené 

finančné prostriedky vo výške 433 543 € na osobné náklady a 68 042 € na prevádzkové 

náklady. Vzhľadom k tomu, že v čase tvorby rozpočtu školy ešte neboli známe tieto čísla a 

rozpočet bol zostavený na nižšej úrovní štátnej dotácie, v rámci predloženej zmeny sa 

navyšuje rozpočet o 4 787 € tak, aby bola výška dotácie na úrovni stanovenej štátom. 

Štátna dotácia na pozíciu asistenta učiteľa je zvýšená o 1008 €.  

Rozpočet základnej školy je zvýšený o štátnu dotáciu pre žiakov na „Školu v prírode“ vo 

výške 2 000 €. Ďalším zdrojom zvýšenia výdavkov je získaný príjem z dobropisu za 

energiu vo výške 310 €, ako aj navýšená dotácia z rozpočtu mesta na Deň učiteľov vo 

výške 182 €. Základnej škole boli pridelené zo štátneho rozpočtu finančné prostriedky na 

riešenie vzniknutých havarijných situácií vo výške 34 393 € v zmysle Rozpočtového 

opatrenia OÚ – OŠ v Nitre č. 523/2004, a v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní 

základných a stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.  

Do rozpočtu ZŠ je zapracovaný presun prostriedkov z položky 630 (tovary a služby) v 

celkovej výške 2 870 € na položky 610 a 620, ktoré sa týkajú výdavkov na mzdy a 

súvisiacich odvodov.  

Zo mzdových prostriedkov (z položky 610) ZŠ je presunutá čiastka 1 000 € na položku 

642015 – na pokrytie výdavkov zamestnávateľa počas prvých 10 dní práceneschopnosti 

zamestnancov. Rozpočet v rámci originálnych kompetencii je upravený pri školskej 

jedálni, a to navýšením dotácie z rozpočtu mesta o 6 800 € na kúpu elektrického 

konvektomatu.  

Do rozpočtu ŠJ je zapracovaný príjem z predchádzajúceho obdobia vo výške 69 €. Ďalším 

zdrojom zvýšenia výdavkov je získaný príjem z dobropisu za energiu vo výške 90 €.  
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Zo mzdových prostriedkov MŠ je presunutá čiastka 500 € na položku 642015, pri ŠJ je to 

suma 300 € a pri ŠKD 100 € – na pokrytie výdavkov zamestnávateľa počas prvých 10 dní 

práceneschopnosti zamestnancov. Predložený návrh I. zmeny rozpočtu školy na rok 2019 

je zostavený v súlade s návrhom zmeny rozpočtu mesta, celková výška rozpočtu po 

zapracovaní vyššie uvedených zmien je: 836 619 €. 

 

Uznesenie  č. 62/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

I. 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 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

- Materská škola, Nový diel č. 50, Hurbanovo 

Materiál predkladala PaedDr. Kádeková, riaditeľka materskej školy. Písomná správa tvorí 

prílohu zápisnice. 

        I. zmena rozpočtu Materskej školy Hurbanovo sa dotýka doplnenia rozpočtu o 

plánované získané príjmy, či už z prostriedkov ÚPSVaR, resp. získaných grantov a ich 

prerozdelenie aj do čerpania výdavkov. Týka sa aj zapojenia príjmov ŠJ pri MŠ 

Hurbanovo z predchádzajúceho roku, kde uvedené prostriedky sú sumou prijatých 

preddavkov od stravníkov na zabezpečenie nákupu stravy a zároveň bola navýšená aj 

výška vlastných príjmov ŠJ o sumu 17.000 € kde táto suma predstavuje doplnenie príjmov 

týkajúcich sa prijatých prostriedkov na nákup potravín, tak aby korešpondovala so 

skutočnou výškou nákupu potravín v danom rozpočtovom roku.  

Príjmová časť rozpočtu sa navyšuje aj o výšku prostriedkov poskytnutých pre MŠ z 

rezervného fondu mesta na riešenie havarijných stavov budov. Príjmová časť rozpočtu :  

1. Položka „Transfery VS“ bola navýšená o sumu 8.000 € a táto suma predstavuje presun 

predpokladanej výšky získanej dotácie od ÚPSVaR na zamestnanie znevýhodnených 

uchádzačov o zamestnanie z položky Vlastné príjmy. 

2. Položka „Granty“ bola navýšená o sumu 1.300 €, ktorá činí sumu získaných finančných 

prostriedkov z grantových programov v 1. štvrťroku 2018. Jedná sa o príjem z Nadácie 

TESCO vo výške 1.300 €.  

3. Položka „Vlastné príjmy“ bola navýšená o sumu 17.000 €, ktorá činí sumu doplnenia 

príjmov týkajúcich sa prijatých prostriedkov na nákup potravín, tak aby korešpondovali so 

skutočnou výškou nákupu potravín v danom rozpočtovom roku.  

4. Položka „použitie RF“ bola navýšená o sumu 11.000 € a táto suma predstavuje výšku 

prostriedkov poskytnutých pre MŠ z rezervného fondu mesta na riešenie havarijných 

stavov budov.  

5. Položka „Zapojenie príjmov ŠJ z minulých rokov“ je sumou prijatých preddavkov z 

predchádzajúcich rokov od stravníkov na zabezpečenie nákupu stravy.  
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6. Položka „Dotácia od mesta pre MŠ“ bola navýšená z dôvodu použitia bežných nákladov 

roka na opravu zatekajúcej strechy na elokovanom pracovisku Árpáda Fesztyho 14.  

Z dôvodu navýšenia príjmovej časti MŠ pristúpila k navýšeniu čerpania aj výdavkovej 

časti nášho rozpočtu a to nasledovne : Navýšenie výdavkov MŠ Hurbanovo:  

1. Výdavková časť rozpočtu sa navyšuje o sumu prijatých dotácií z ÚPSVaR a o sumu 

získaných grantov, o sumu prostriedkov na nákup potravín pre ŠJ, ako aj o dotácie z 

rozpočtu mesta, ktoré musia byť použité a čerpané vo výdavkovej časti rozpočtu na 

stanovený účel. 

 

Uznesenie  č. 63/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

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

Hurbanovo na rok 2019 podľa predloženého návrhu. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

- Zariadenie pre seniorov Smaragd, Sládkovičova 30, Hurbanovo 

Materiál predkladala Mgr. Šuláková, riaditeľka zariadenia. Písomná správa tvorí prílohu 

zápisnice. 

        V rámci predloženého návrhu I. úpravy na rok 2019 je potrebné zapracovať do 

rozpočtu navýšenie výdavkov na tarifné platy a súvisiace odvody do fondov. 

Nadobudnutím platnosti zákona č. 318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 

záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým 

sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa s účinnosťou od 1. 1. 2019 navýšili tarifné platy 

zamestnancov.  

Na vykrytie zvýšených tarifných platov avšak nepostačuje plánované 10 percentné 

navýšenie rozpočtu, pretože v niektorých prípadoch ide až o 30 % navýšenie tarifného 

platu v dôsledku nového zadelenia zamestnancov do platového stupňa a platovej triedy 

podľa platnej tabuľky, ktorá tvorí prílohu k zákonu č. 553/2003 Z. z.  

Okrem toho na výšku mzdových výdavkov má vplyv aj navýšenie príplatkov za prácu v 

sobotu, v nedeľu, v noci, vo sviatok a pod., ktoré tiež nebolo v plnej miere zohľadnené v 

návrhu rozpočtu na rok 2019, ktorý bol schvaľovaný v októbri 2018.  

 

Uznesenie  č. 64/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

I. úpravu rozpočtu na rok  2019 pre Zariadenie pre seniorov Smaragd, Sládkovičova 30, 

Hurbanovo, podľa predloženého návrhu. 
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Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

K bodu 12 – R ô z n e 

12.1. Petícia – vybudovanie oplotenia na ul. Šáradská 

Materiál predkladal Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu 

zápisnice. 

        Petícia bola podaná dňa 06.05.2019 a je zaevidovaná pod č. j. PET/1/2019 v 

informačnom systéme mesta Hurbanovo. Petícia je adresovaná Mestskému zastupiteľstvu 

v Hurbanove. Text petície je nasledovný: „Petícia spísaná za účelom vybudovania 

oplotenia na ulici Šáradská pri dome č. 29 v meste Hurbanovo“ „My podpísaní občania 

mesta Hurbanovo bývajúci na ulici Šáradská v Hurbanove žiadame obecne zastupiteľstvo 

aby v súlade zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve vedenie mesta Hurbanovo 

zabezpečilo vyriešenie oplotenia na ulici Šáradská pri rodinnom dome č. 29, ktoré 

oplotenie neprispôsobiví občania z ulice Úzka zdemolovali a vytvorili si tam nelegálny 

prechod na ulicu Šáradská kde si tam urobili verejnú skládku a prechodom na ulicu 

Šáradská rušia pokoj ľudí bývajúcich na Šáradskej ulici. Oplotenie na konci ulice bolo už 

prevedené, ale neprispôsobiví občania toto oplotenie zdemolovali čím si pre seba vytvorili 

nelegálny prechod na ulicu Šáradská.“  Ako kontaktná osoba je uvedená: Jozef Kovács. 

Petícia obsahuje 2 podpisové hárky. Na podpisových hárkov je uvedených 50 podpisov. 

Podanie a vybavenie petície rieši zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve. Podľa zákona ak 

je petícia určená mestskému zastupiteľstvu, je zastupiteľstvo povinné petíciu prerokovať 

na svojom zasadnutí a umožniť vystúpiť počas prerokovania petície zástupcovi a členom 

petičného výboru. 

 

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva prítomný bol kontaktná osoba petície, Jozef 

Kovács, ktorý požiadal primátora mesta o možnosť podania stručnej informácie s čím 

poslanci jednohlasne súhlasili v rámci 5 minút. Pán Kovács oboznámil prítomných zo 

situáciou na Šárade.  

V diskusii vystúpili poslanci Bc. Tomaščin, Ševčík, Mgr. Pupák, Melich a Schvarcz. 

 

Uznesenie  č. 65/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

berie na vedomie  

petíciu za vybudovanie oplotenia na ul. Šáradská. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 
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12.2. Zámer investičných akcií 

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

tvorí prílohu zápisnice. 

        Mesto Hurbanovo plánuje v roku 2019 realizovať dobudovanie vodovodnej siete v 

mestskej časti Bohatí a to ulice Hroznová a Hviezdoslavova. Ďalej by chcelo realizovať 

vodovodnú prípojku pre areál futbalového štadiónu na ul. Športová. Na tieto stavby máme 

projektovú dokumentáciu i stavebné povolenie.  

Investičné akcie by boli finančne vykryté z položky 12.8 – Ďalší rozvoj mesta. Na základe 

uvedených skutočností, Mesto Hurbanovo žiada Mestské zastupiteľstvo o schválenie 

zámere realizovať vyššie uvedené projekty.         

 

 

Uznesenie  č. 66/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

zámer na realizáciu a vyhlásenie verejných súťaží v súvislostí s investičnými akciami:  

1. rozšírenie vodovodnej siete – ulice Hroznová a Hviezdoslavova,  

2. vybudovanie vodovodnej prípojky pre futbalový štadión. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

12.3. Žiadosť o zvýšenie bezpečnosti premávky medzi Holanovom a Zeleným Hájom 

– Ing. Renáta Holá 

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

tvorí prílohu zápisnice. 

        Dňa 6. mája 2019 bola doručená žiadosť od Ing. Renáty Holej k zvýšeniu bezpečnosti 

premávky medzi mestskými časťami Holanovo a Zelený Háj. Mesto Hurbanovo navrhuje 

vybudovanie chodníka pozdĺž štátnej cesty I/64 v úseku medzi Zeleným Hájom a 

Holanovom na ľavej strane (v smere na Komárno) o predpokladanej dĺžke 300 m.  

Zároveň je nutné potom vybudovať priechod pre chodcov v zmysle platných STN noriem, 

ktorý bude musieť nadväzovať na chodník z druhej strany (cca 30 m).  

Predmetný pozemok (ostatná plocha) s parc. č.: 1016/2, register E, v k. ú. Hurbanovo, 

vedený na LV č. 4181 je vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu. Na základe 

uvedených skutočností, Mesto Hurbanovo žiada Mestské zastupiteľstvo o schválenie 

zámeru vybudovať predmetný chodník, zahájiť jednania so Slovenským pozemkovým 

fondom za účelom riešenia majetko - právnych vzťahov a následne vypracovanie 

projektovej dokumentácie. 

 

Mgr. Pupák prosil otvoriť diskusiu ohľadne premiestnenia tabule označujúcej začiatok 

a koniec mestskej časti a žiadal vypracovať štúdiu vytvorenia cyklochodníkov mestských 

častí. 
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JUDr. Rusňák žiadal, aby aj ostatné mestské časti boli riešené komplexne. 

Bc. Tomaščin prosil pána primátora o odročení tohto materiálu. 

 

Poslanecký návrh Bc. Tomaščina: 

Uznesenie  č. 67/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s ú h l a s í 

s odročením materiálu bod č. 12.3 z rokovania 4. MZ dňa 16. 5. 2019 s názvom Žiadosť 

o zvýšenie bezpečnosti premávky medzi Holanovom a Zeleným Hájom. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

12.4. Návrhy Komisie finančnej, správy majetku mesta a verejnej súťaže 

Materiál predkladal Jozef Doležaj, predseda komisie. Písomná správa tvorí prílohu 

zápisnice. 

        Na základe zasadnutia Komisie finančnej, správy majetku mesta a verejnej súťaže zo 

dňa 6. 3. 2019, komisia odporúča prijať poslanecký návrh uznesenia. Plán verejných 

obstarávaní umožní efektívnejšie a transparentnejšie vynakladanie finančných 

prostriedkov mesta. Identifikuje sa v rozpočtových kapitolách v horizonte rokov 2019 -

2020. Plán následne odčlení financovanie z vlastných prostriedkov a prostriedkov 

vynaložených cez verejné obstarávanie členení na zákazky. 

 

Uznesenie  č. 68/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

ž i a d a  

primátora mesta v termíne do 30. júna 2019 vypracovať plán verejných obstarávaní, na 

roky 2019 a 2020 v členení na zákazky, ktoré budú realizované z vlastných prostriedkov a 

na zákazky, ktoré budú realizované v rámci pripravovaných a plánovaných projektov. 

 

 Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                 9                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

 JUDr.Rusňák, RNDr.Hamranová                                                        zdržal sa hlasovania   2 

 

Ďalej predseda komisie Jozef Doležaj predkladal ďalšie návrhy na uznesenie. 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove   

ž i a d a  

primátora mesta v termíne do 30. júna 2019, na vypracovanie smernice verejného 

obstarávania do maximálnej výšky zákazky 5 000 EUR a iné postupy nespadajúce pod 

zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, ako aj pre zákazky s nízkou hodnotou 

podľa § 117 uvedeného zákona o verejnom obstarávaní, ktoré budú realizované z 
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vlastných zdrojov a nebudú sa riadiť príručkami poskytovateľov dotácií. 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove   

ž i a d a  

primátora mesta v termíne do 20. júna 2019, poveriť na Mestskom úrade osobu určenú a 

zodpovednú za verejné obstarávania, s presne vymedzenými kompetenciami. Osoba 

zodpovedná za vykonávanie všetkých zákaziek s nízkou hodnotou, podlimitných a 

nadlimitných zákaziek.  

Následne určiť zodpovednú a kompetentnú osobu, ktorá je zodpovedná za kontrolu 

podkladov a dáva písomné povolenie na vyhlásenie súťaže. Zároveň zaviesť prísnejšie 

kontrolné mechanizmy týkajúce sa verejných obstarávaní, podliehajúce pod primátora 

mesta. 

 

Mgr. Závodský, primátor mesta uviedol, že smernica ktorá určuje postup na všetky druhy 

zákaziek k verejnému obstarávaniu je vypracovaná. Z toho dôvodu prijatie návrhov na 

uznesenie by boli nezákonné. 

Ing. Cserge, hlavný kontrolór mesta dodal, že vnútorná smernica je už novelizovaná a je 

v kompetencii primátora. 

Predseda komisie, Jozef Doležaj požiadal o stiahnutie z rokovania MZ dva návrhy na 

uznesenie. 

Ďalej predseda Komisie finančnej, správy majetku mesta a verejnej súťaže pokračoval 

predkladaním návrhov na uznesenie. 

 

Uznesenie  č. 69/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

ž i a d a  

primátora mesta na vypracovanie plánu pravidelného monitorovania a zverejňovania 

zoznamu všetkých  dlžníkov mesta, podľa špecifikácie v termíne do 30. júna 2019.  

Určiť zodpovednú osobu, ktorá bude na pravidelnej štvrťročnej báze informovať mestské 

zastupiteľstvo o jeho aktuálnom plnení a stave uvedených pohľadávok. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

Uznesenie  č. 70/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

ž i a d a  

primátora mesta v termíne do 31. októbra 2019 preukázať výhodnosť všetkých platných 

dodávateľských zmlúv uzatvorených s mestom Hurbanovo, ktorých ročný objem dodávok 

prevyšuje 5 000 €.  
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Ďalej vypracovať  návrhy termínov na zrušenie nevýhodných zmlúv pre mesto 

Hurbanovo. 

 

 Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

12.5. Návrhy Komisie výstavby, regionálneho rozvoja a územného plánovania 

Materiál predkladal Mgr. Štefan Pupák, predseda komisie. Písomná správa tvorí prílohu 

zápisnice. 

        Komisia výstavby, regionálneho rozvoja a územného plánovania na svojom zasadnutí 

dňa 1. marca 2019 pristúpila ku kontrole spisovej dokumentácie projektu „Nadstavba ZŠ a 

MŠ s vyučovacím jazykom maďarským“. 

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

neskorších predpisov komisia predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Hurbanove návrh na 

poverenie hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo na neodkladné vykonanie kompletnej 

kontroly realizácie projektu „Nadstavba ZŠ a MŠ s vyučovacím jazykom maďarským“. 

Nakoľko správa hlavného kontrolóra mesta č. HK/7/2018 zo dňa 22.1.2019 sa zaoberala 

kontrolou verejného obstarávania objednávania služieb a úhrad faktúr súvisiacich s vyššie 

menovanou zákazkou, komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu prijať uznesenie, 

ktorým poverí hlavného kontrolóra mesta na vykonanie neodkladnej kompletnej kontroly 

realizácie projektu so zameraním na hospodárnosť a využitie finančných prostriedkov 

podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o Verejnom obstarávaní a 357/2015 Z.z. o finančnej 

kontrole.  

 

Návrh na uznesenie:  

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove poveruje hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo na 

neodkladné vykonanie kompletnej kontroly realizácie projektu „Nadstavba ZŠ a MŠ s 

vyučovacím jazykom maďarským“ so zameraním na hospodárnosť a využitie finančných 

prostriedkov podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o Verejnom obstarávaní a 357/2015 Z.z. o 

finančnej kontrole. Termín ukončenia kontroly je do 15. júna 2019. 

 

Ing. Cserge, hlavný kontrolór mesta konštatoval, že kontrola na projekt „Nadstavba ZŠ a 

MŠ s vyučovacím jazykom maďarským“ už bola vykonaná. 

Na základe vykonania predmetnej kontroly Mgr. Pupák stiahol materiál z rokovania MZ. 

 

Ďalej predseda komisie Mgr. Pupák predkladal ďalšie návrhy na uznesenie. 

Uznesenie  č. 71/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

poveruje 

hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo na vykonanie kompletnej hĺbkovej kontroly 

celkovej realizácie projektu a priebehu verejného obstarávania  „Rekonštrukcia 

cvičebného priestoru a náraďovne v Základnej škole na nám. M. Konkolyho - Thege“ 
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podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o Verejnom obstarávaní a 357/2015 Z.z. o finančnej 

kontrole.  

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

Uznesenie  č. 72/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

poveruje 

hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo na neodkladné vykonanie kompletnej kontroly 

realizácie projektu „Čiastočná obnova futbalového ihriska Hurbanovo – rekonštrukcia 

tribúny“ so zameraním na hospodárne a efektívne využitie finančných prostriedkov podľa 

zákona č. 343/2015 Z.z. o Verejnom obstarávaní a 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole.  

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

12.6. Opravený poslanecký návrh týkajúci sa dokumentu „Parkovacia politika mesta 

Hurbanovo“ 

Materiál predkladal Mgr. Štefan Pupák, predseda komisie. Písomná správa tvorí prílohu 

zápisnice. 

        Obyvatelia mesta Hurbanovo a takisto jeho návštevníci sa stále častejšie stretávajú 

hlavne v centre mesta resp. na sídliskách Vinohrady a Stred s problémami, ktoré im 

spôsobujú zaparkovanie vlastného motorového vozidla resp. zaparkované motorové 

vozidlá. Tieto problémy vznikajú z dôvodu neregulovaného parkovania, pri ktorom často 

dochádza k znevýhodneniu obyvateľov mesta Hurbanovo. Z uvedených dôvodov Mgr. 

Pupák navrhuje vypracovanie dokumentu „Parkovacia politika mesta Hurbanovo“, ktorý 

by mal byť vypracovaný do 30.9.2019.  

Hlavnými oblasťami a problémami, ktoré by tento dokument mal riešiť by mali byť:  

- rezidentné parkovanie  

- parkovacie karty pre obyvateľov a návštevníkov mesta  

- nájomné parkovanie  

- platené parkovanie v centre mesta a miestach so zvýšeným pohybom osôb  

- parkovanie nákladných áut v intraviláne mesta.  

Odporučenia uvedené v tomto dokumente by mali byť použité pre prijatie VZN, ktoré 

následne od 1.1.2020 malo ošetrovať parkovanie v meste Hurbanovo a jeho pravidlá. 

 

Uznesenie  č. 73/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

ž i a d a  

primátora mesta Hurbanovo o vypracovanie dokumentu pod názvom „Parkovacia politika 
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mesta Hurbanovo“, ktorý má stanovovať presné pravidlá parkovania v meste Hurbanovo 

od 1.1.2020. Termín vypracovania dokumentu do 30.9.2019. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                         za                                11                                                                             

                                                                                               proti              0                                    

                                                                                               zdržal sa hlasovania   0 

 

 

K bodu 13 – D i s k u s i a  

V rámci diskusie Bc. Tomaščin informoval, že obyvatelia bytového domu na ulici 

Árpáda Fesztyho č. 15 na vlastné náklady upravujú priestory a prosia mesto opraviť 

chodník vedľa bytovky, ktorý korene stromu vytlačili. 

Prosil po návalových dažďoch vyčistiť uličné vpuste.  

Mgr. Tužinčin poďakoval poslancom schválenie presunu finančných prostriedkov 

v rozpočte mesta vo výške 30 000 € na projekty a investičný rozvoj. 

Mgr. Pupák vyjadril nespokojnosť s neprehľadným rozpočtom mesta. Poslancom nie je 

jasné, čo ktoré položky obsahujú. Prosil prehľadnejšie uvádzať jednotlivé položky 

rozpočtu v predložených materiáloch. Ing. Gogolová uviedla, že rozpočet sa predkladá vo 

forme, ktorá je v zmysle zákona.  

Pán poslanec riešil otázku výšky platov zamestnancov mestského úradu. 

Hlásila sa o slovo pani Stračiaková, obyvateľka mesta zo Zeleného Hája. Pán primátor 

a poslanci jej udelil slovo v rámci piatich minút. 

Informovala sa, aké kultúrne podujatia plánuje mesto v tomto roku a navrhla prijať 

zamestnanca na dohodu ohľadne pokosenia trávy na cintoríne v Zelenom Háji, ako aj 

v centre obce a tiež, aby boli plagáty a oznamy vykladané aj v mestskej časti Zelený Háj. 

RNDr. Hamranová, zástupkyňa primátora ju oboznámila s kultúrnymi akciami. 

 

 

K bodu 14 – 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 4. 

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                                   

              primátorka mesta                                                             prednostka úradu    
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Overovatelia:     Jozef  D o l e ž a j                                                        

 

                             Mgr. Ľuboš  T u ž i n č i n 

 

 

 

 


