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Zápisnica
z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,
ktoré sa konalo dňa 20. 6. 2019
Rokovanie 5. 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. Margita Rechtorisová, vedúca ekonomického oddelenia MsÚ
Ing. Edita Gogolová, hlavná účtovníčka ekonomického odd. MsÚ
Ing. Zoltán Veres, vedúci správneho oddelenia MsÚ
Mgr. Roland Hulko, vedúci oddelenia regionálneho rozvoja
Ing. Ján Bahorec, konateľ MsVaK Hurbanovo – Vodárne a kanalizácie
Mesta Hurbanovo, s.r.o.
Peter Halanda - poverený náčelník MsP Hurbanovo

Primátor mesta Mgr. Peter Závodský predložil návrh programu rokovania.
1. Otvorenie, schválenie pracovných komisií a zapisovateľky
2. Interpelácia
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
4. Výsledok hospodárenia spoločnosti MsVaK – Vodárne a kanalizácie Mesta
Hurbanovo, s.r.o. za rok 2018
5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Hurbanovo na II. polrok 2019
6. Správa o výsledku kontroly verejného obstarávania čiastočnej obnovy futbalového
ihriska Hurbanovo
7. Návrh na menovanie náčelníka Mestskej polície v Hurbanove do funkcie
8. Rôzne
8.1 Súhlas s prenájmom pozemku - Agneša Sukolová
8.2 Súhlas s prenájmom pozemku - Marián Štifner
8.3 Súhlas s prenájmom pozemku - Martin Švatarák
8.4 Zámena častí pozemkov - Júlia Kajanová
8.5 Súhlas s prenájmom nebytových priestorov - MVDr. Katarína Polláková
8.6 Súhlas s prenájmom pozemku - Ladislav Geleta
8.7 Súhlas s prenájmom pozemku - Maroš Pastorek
8.8 Súhlas s prenájmom pozemku - Limcar s.r.o.
8.9 Žiadosť o odpredaj pozemku - Turan Kreci
8.10 Úprava nájomnej zmluvy - Pigservis s.r.o.
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8.11 Žiadosť o súhlas s refundáciou - Mgr. Marcela Vidová
8.12 Pokládka HDPE vedenia - ul. Športová, Výskumnícka, Západná a Rybárska
8.13 Informatívna správa k žalobe spoločnosti jai group s.r.o.
9. Diskusia
10. Záver
RNDr. Hamranová sa prihlásila a predložila poslanecký návrh o rozšírení bodu rôzne o
materiál: Prerokovanie projektu kultúrna a environmentálna spolupráca medzi mestami
Budapest a Hurbanovo.
Mgr. Závodský, primátor mesta poprosil poslancov o hlasovanie za pôvodný návrh
programu rokovania:
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:
Botoš, Doležaj
RNDr.Hamranová, Bc.Tomaščin, PaedDr.,Mgr.Hajníková, JUDr.Rusňák, Ševčík,
Mgr.Pupák, Mgr.Tužinčin, Melich
Schvarcz

za
proti
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Hlasovanie za program rokovania s rozšírením bodu rôzne:
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:

Botoš, Schvarcz

Program rokovania 5. zasadnutia mestského zastupiteľstva konaného dňa 20. 6. 2019 bol
poslancami mestského zastupiteľstva schválený so zmenou navrhnutou poslankyňou
RNDr. Hamranovou.
Poslanec Doležaj navrhol, aby prítomní občania mesta dostali slovo pred bodom
interpelácia, s čím poslanci jednohlasne súhlasili.
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
Marián Botoš

Mandátová komisia:

František Schvarcz
Ctibor Melich
Jozef Doležaj
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Zapisovateľka:

Silvia Fejesová

Overovatelia:

PaedDr., Mgr. Angelika Hajníková
JUDr. Miroslav Rusňák

Navrhnuté zloženie pracovných komisií bolo poslancami mestského zastupiteľstva
schválené.
Pred bodom Interpelácia vystúpil pán Ladislav Paulík, ktorý sa sťažoval na
nevyriešenú sťažnosť ohľadom odstránenia zelene z verejného priestranstva kvôli
sťaženému vjazdu do garáže a zlému výhľadu na ulici.
Mgr. Závodský, primátor mesta pripomenul, že bolo vykonané orezanie zelene, je nutná
pravidelná starostlivosť. PaedDr., Mgr. Angelika Hajníková, poslanec Ševčík a Botoš
prosili mesto o vyhovenie žiadosti pána Paulíka, nájsť kompromisné riešenie.
K bodu 2 - I n t e r p e l á c i a
V rámci interpelácie Bc. Tomaščin prosil o vysvetlenie rozposlaných výziev za
nedoplatky komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu, prečo sa to rieši spätne
k roku 2002.
Pýtal sa na financovanie kontajnera umiestneného na ul. Nový diel.
Mgr. Závodský, primátor mesta ohľadom výziev odporúča obyvateľom mesta doriešiť
ich osobne na mestskom úrade, nakoľko každý prípad je osobitný. Poznamenal, že
kontajner si platia rómski spoluobčania podľa uzatvoreného splátkového kalendára. Do
interpelácie Bc. Tomaščina sa pripojil poslanec Botoš, Doležaj, Mgr. Pupák, ktorých
hlavne zarazilo rozposlanie výziev platiteľom už premlčaných, nevymožiteľných
pohľadávok a prosili vysvetliť kde nastala chyba.
Mgr. Závodský, primátor mesta odpovedal, že sa vygenerovali všetky pohľadávky
a nakoľko sa doteraz s nimi nikto nezaoberal, mesto chcelo to dať do poriadku, priznal
nedostačujúcu komunikáciu s občanmi.
Bc. Tomaščin žiadal informovať o incidente, kedy bola pri autobusovej zastávke
napadnutá študentka strednej priemyselnej školy stavebnej rómskymi mladistvými a aké
kroky podniklo mesto v tejto veci.
Mgr. Závodský, primátor mesta odpovedal, keďže ešte prebieha vyšetrovanie, nie je
vhodné zatiaľ podať bližšie informácie.
Peter Halanda, poverený náčelník mestskej polície poznamenal, že obťažovanie občanov
rómskymi mladistvými je dlhoročný problém. Rómske deti z ulice Nový diel sú
sprevádzané príslušníkmi mestskej polície po základnú školu.
PaedDr., Mgr. Angelika Hajníková sa pýtala, či existujú konkrétne body, ktoré boli
prijaté na zabezpečenie nápravy.
Mgr. Závodský, primátor mesta konštatoval, že bolo zavedené doprevádzanie
neprispôsobivých maloletých do školy, max. v dvojhodinových intervaloch sa vykonáva
monitoring rizikových lokalít,
- prostredníctvom kamerového systému má mestská polícia povinnosť ihneď po zistení
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nezákonného stavu tento hlásiť hliadke,
- uskutočnilo sa rokovanie so štátnou políciou, mesto požiadalo o väčšiu spoluprácu
v tomto smere.
Poslanec Botoš dodal, že príslušníci mestskej polície majú z kamerového systému priamy
prenos v služobnom aute, prečo službukonajúci nereagovali hneď, veď išlo o napadnutie
občana.
Mgr. Závodský, primátor mesta uviedol, že vydal nariadenie MsP zvýšenie pozornosti,
prebehlo rokovanie so štátnou políciou, po ukončení vyšetrovania budú podané bližšie
informácie.
Mgr. Tužinčin upozornil na výjazd z ul. Ordódyho, nakoľko na hlavnej ceste oproti
záhradkárstvu parkujúce autá bránia výhľadu.
Upriamil pozornosť na nahromadené smeti a na nepokosené časti z ul. Dunajská smerom
k železnici.
Tlmočil prosbu obyvateľov mestskej časti Nová Trstená na označenie autobusovej
zastávky vhodným spôsobom kvôli väčšej bezpečnosti tade prechádzajúcich ľudí,
prípadne osadenie dopravnej tabule zníženia rýchlosti.
Mgr. Závodský, primátor mesta odpovedal, že tieto interpelácie je nutné preveriť.
Poslanec Melich žiadal častejšie kosenie verejných priestranstiev, osadené koše na psie
exkrementy pravidelne vyprázdňovať.
Pýtal sa, že kto je zodpovedný za čistenie a odvoz odpadu z parkoviska za Pavlovým
dvorom, kde parkujú kamióny.
Mgr. Závodský, primátor mesta odpovedal, že kosenie sústavne prebieha podľa možností
a kapacít zamestnancov úseku služieb. Na druhú interpeláciu uviedol, že parkovisko za
Pavlovým dvorom podlieha pod Slovenskú správu ciest. Pán primátor prisľúbil ich
upozornenie.
Poslanec Doležaj žiadal informovať o účinnosti postreku proti komárom, v akých
lokalitách bol aplikovaný a kto rozhodol o výške sumy vynaloženej na postrekovanie.
Mgr. Závodský, primátor mesta uviedol, že postrek sa realizoval v súlade s rozpočtom,
peniaze boli vyčlenené z položky všeobecné služby.
Na opakovanie zatiaľ nie sú finančné prostriedky, bola podaná žiadosť na Ministerstvo
životného prostredia SR o finančnú pomoc.
Mgr. Hulko poznamenal, že postrekovanie prebiehalo v piatok, dňa 14. júna 2019 a boli
vytypované lokality, verejné priestranstvá, hlavné ťahy, areály škôl, sídliská, parky a areál
štadióna.
Bc. Tomaščin prosil vyčísliť celoplošný postrek.
PaedDr., Mgr. Angelika Hajníková uviedla, že štát nepodporuje postrekovanie, nakoľko
uhynie všetok hmyz.
Poslanec Ševčík upozornil na výmole na hlavnej ceste smerom na Pavlov dvor, prosil
osloviť Slovenskú správu ciest.
Žiadal vhodným spôsobom označiť náučný chodník.
Prosil vysvetliť zverejnenú faktúru Žlutice – taxi na sumu 440 €, faktúru EPIC –
vypracovanie žiadosti za 600 € a faktúru ohľadom CULTPLAY.
Žiadal zakročiť voči neprispôsobivým občanom obťažujúcim klientov VÚB banky pri
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výbere financií z bankomatu, ktorí sa tam potulujú, sledujú a obťažujú ľudí.
Ďalej sa pýtal na tvorivé nápady pracovníkov mestského úradu za vylepšený
a racionálnejší chod mesta.
Mgr. Závodský, primátor mesta odpovedal nasledovne: Dopravný inšpektorát Komárno
vykonával kontroly ohľadom nedostatkov a poškodených komunikácií v meste.
Faktúra Žlutice – taxi obsahovala prepravu dobrovoľných hasičov, ktorí išli na súťaž.
Faktúra EPIC obsahovala vypracovanie projektu zavlažovania športového ihriska a u
faktúre CULTPLAY – mesto má uzatvorenú platnú zmluvu a spoluúčasť na financovaní
projektu, platby budú realizované do roku 2020. Zmluva je uzavretá o externom
manažmente, financovanie prebieha refundáciou.
Pán primátor poznamenal, že boli za ním pracovníci mestského úradu s dobrými nápadmi
za lepší a racionálnejší chod mesta.
PaedDr., Mgr. Angelika Hajníková žiadala informovať o čiernej skládke na poľnej
ceste pri Pavlovom dvore, kedy bude úplne odstránená, či je páchateľ identifikovaný.
Mgr. Hulko poznamenal, že veľké stavebné kusy boli odstránené, páchateľ nie je známy
a plánuje sa prehliadka miesta.
JUDr. Rusňák sa informoval o štádiu projektu MOPS – Miestna občianska poriadková
služba, či mesto vypracovalo vhodné podmienky a či prehodnotilo výslednú efektivitu.
Mgr. Závodský, primátor mesta odpovedal, že Miestna občianska poriadková služba je
v štádiu výberu uchádzačov, spustenie je plánované na 1. 7. 2019. Zamestnanci budú
úzko spolupracovať s mestskou políciou, s terénnymi sociálnymi pracovníkmi a so
školským úradom.
Poslanec Schvarcz navrhol vypracovať zásady odmeňovania občanov za monitoring
znečisťovania okolia, funguje to aj v iných štátoch.
Poslanec Botoš upozornil na nefunkčný rozhlas na Agátovej ulici, na poškodený chodník
Podzáhradnej a Železničnej ulici.
Tlmočil sťažnosť občanov na neprispôsobivých občanov vykonávajúcich svoje potreby na
ulici Malej.
Mgr. Závodský, primátor mesta odpovedal, že mesto má informácie o neprispôsobivých
občanoch na ul. Malá. Ďalšie interpelácie sa preveria.
Poslanec Doležaj sa pýtal na projekt CULTPLAY, ako je zmluvne podchytený a pod
akou položkou je v rozpočte.
Ing. Gogolová informovala o naplánovaných výdavkoch na tento rok, financovanie
prebieha formou refundácie a mesto má 5 % spoluúčasť.
PaedDr., Mgr. Angelika Hajníková prosila vypracovať akčný plán na čistenie ulíc na
jeseň, navrhla popadané lístie zbierať hneď do vriec.
Poďakovala sa za okamžitú pomoc pri kosení okolia štadióna.
Upresnila prosbu z predchádzajúceho zasadnutia o výmenu záclon, nie závesov
kultúrneho domu, nakoľko aj z hygienického hľadiska sú závadné.
Mgr. Pupák sa pýtal na zodpovednú osobu mestského úradu za marketing.
Upozornil, že oplotenie pri bývalom mestskom zdravotnom stredisku sa využíva na
osadenie reklamných bannerov, uviedol, že cena za prenájom oplotenia je zo strany mesta
nízka. Kvôli tomu navrhol zmeniť Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta,
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čo pán primátor akceptoval.
Bc. Tomaščin sa tiež pripojil návrhom na vypracovanie VZN o reklamných plochách.
Poslanec Melich prosil vyzvať majiteľov nehnuteľností a prevádzok hlavného ťahu mesta
o skrášlenie a údržbu okolia a opravu fasád poškodených objektov.
K bodu 3
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
Na 4. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, konaného dňa 25. apríla 2019 boli
prijaté uznesenia od čísla 48 do 73/2019 - MZ.
Ukladaciu časť malo uznesenie č. 68, 69, 70, 71, 72 a 73/2019 – MZ.
V uznesení č. 68/2019-MZ Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove žiadalo
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.
Táto úloha je v štádiu riešenia.
V uznesení č. 69/2019-MZ Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove žiadalo
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.
Určená osoba je Ing. Rechtorisová, vedúca ekonomického oddelenia.
V uznesení č. 70/2019-MZ Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove žiadalo
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 €.
Ďalej vypracovať návrhy termínov na zrušenie nevýhodných zmlúv pre mesto
Hurbanovo.
Určení sú vedúci oddelení na prehodnotenie výhodnosti zmlúv.
V uznesení 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“
podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o Verejnom obstarávaní a 357/2015 Z.z. o finančnej
kontrole.
Kontrolná činnosť bude vykonaná.
V uznesení 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
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zákona č. 343/2015 Z.z. o Verejnom obstarávaní a 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole.
Správa o kontrolnej činnosti je v programe dnešného rokovania.
V uznesení č. 73/2019-MZ Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove žiadalo
primátora mesta Hurbanovo o vypracovanie dokumentu pod názvom „Parkovacia politika
mesta Hurbanovo“, ktorý má stanovovať presné pravidlá parkovania v meste Hurbanovo
od 1.1.2020. Termín vypracovania dokumentu do 30.9.2019.
Táto úloha je v štádiu riešenia.
K bodu 4
Výsledok hospodárenia spoločnosti MsVaK – Vodárne a kanalizácie Mesta
Hurbanovo, s.r.o. za rok 2018
Materiál predkladal Ing. Bahorec, konateľ firmy. Písomná správa tvorí prílohu zápisnice.
MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s. r. o. je spoločnosť so 100 %
účasťou mesta. Opis jej hospodárskej činnosti je prevádzkovanie verejného vodovodu II.
kategórie, prevádzkovanie verejnej kanalizácie II. kategórie, vodoinštalatérstvo,
uskutočňovanie stavieb a ich zmien, veľkoobchod a maloobchod s tovarom v rozsahu
voľnej živnosti a sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti.
V zmysle článku VIII., bodu B, ods 5. písm. d) a e) Zásad hospodárenia a nakladania s
majetkom mesta Hurbanovo predkladáme na schválenie účtovnú závierku a prerozdelenie
zisku spoločnosti MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o., za rok 2018.
Účtovnú závierku spoločnosti a prerozdelenie zisku MsVaK – Vodárne a kanalizácie
mesta Hurbanovo, s.r.o., prerokovala dozorná rada spoločnosti na svojom zasadnutí dňa
6. 6. 2019, ktorej bola predložená účtovná závierka spoločnosti, poznámky k účtovnej
závierke, súvaha, výkaz ziskov a strát a správa nezávislého audítora za rok 2018.
Mgr. Pupák mal rôzne otázky na pána konateľa spol. MsVaK. V následnej diskusii
vystúpil poslanec Melich, Bc. Tomaščin a JUDr. Rusňák.
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
proti
zdržal sa hlasovania

11
0
0
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K bodu 5
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Hurbanovo na II. polrok 2019
Materiál predkladal Ing. Cserge, hlavný kontrolór mesta. Písomná správa tvorí prílohu
zápisnice.
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 Ing. Cserge predkladá Mestskému
zastupiteľstvu v Hurbanove podľa ustanovení § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
A. Tematické kontroly: A.1. Kontrola plnenia opatrení prijatých na nápravu zistených
nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku v rámci odporúčania kontroly č. HK/1/2018
v povinnej osobe Mesto Hurbanovo.
A. 2. Kontrola dodržiavania a súladu s platnými predpismi verejného obstarávania
zákazky s názvom: „Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných
priestranstvách v rámci mesta Hurbanovo“, a to najmä so zákonom č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
A.3. Kontrola plnenia povinnosti povinnej osoby MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta
Hurbanovo, s. r. o. pri zverejňovaní informácií podľa §5, §5a ako aj §5b zákona č.
211/2000 Z. z. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v roku 2019.
B. Ostatné kontroly. B.1. Kontroly vykonané na základe uznesení MZ v Hurbanove, alebo
primátora mesta, ak vec neznesie odklad.
B.2. Finančná kontrola vykonaná na mieste z vlastného podnetu hlavného kontrolóra na
základe poznatkov zistených pri výkone kontrolnej činnosti.
C. Stanoviská hlavného kontrolóra. C.1. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
rozpočtu Mesta Hurbanovo na rok 2020 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2021 a
2022.
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
proti
zdržal sa hlasovania

11
0
0

K bodu 6
Správa o výsledku kontroly verejného obstarávania čiastočnej obnovy futbalového
ihriska Hurbanovo
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Materiál predkladal Ing. Cserge, hlavný kontrolór mesta. Písomná správa tvorí prílohu
zápisnice.
Na základe uznesenia č. 72/2019 – MZ zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v
Hurbanove, konaného dňa 16. 05. 2019 vykonal v termíne od 24. 05. 2019 do 10. 06. 2019
hlavný kontrolór Mesta Hurbanovo Ing. Koloman Cserge kontrolu v povinnej osobe Mesto
Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo, IČO: 00 306 452 s cieľom preveriť
hospodárnosť a efektívnosť využitia finančných prostriedkov podľa zákona č. 343/2015 Z.
z. o Verejnom obstarávaní a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole.
Cieľom kontroly bolo zistiť správnosť postupu verejného obstarávateľa pri realizácii
procesu verejného obstarávania, či bola zabezpečená prehľadnosť procesu verejného
obstarávania, uplatnené princípy rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie uchádzačov
verejného obstarávania, dodržanie zásad hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pri
nakladaní s verejnými prostriedkami, či výber dodávateľa bol v súlade s platnou internou
smernicou verejného obstarávateľa.
Termín vykonania kontroly: od 24. 05. 2019 do 10. 06. 2019. Ku kontrole boli povinnou
osobou predložené a oprávnenou osobou prekontrolované:
1. Dokumentácia z verejného obstarávania, spis č. 2155/2018 VO – Čiastková obnova
futbalového ihriska s nasledovným obsahom,
1.1. požiadavka na VO s prílohami – 7879/2018
1.2. krycí list rozpočtu a výkaz výmer – 7954/2018
1.3. oznámenie k ohláseniu drobnej stavby a stavebných úprav – 7955/2018
1.4. Technická správa čiastočná obnova futbalového ihriska Hurbanovo s prílohami,
výkres A-1 Situácia – Osadenie stavby na pozemok, výkres A-2 – Pohľad čelný, rez –
7957/2018
1.5. stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky a určenie postupu verejného obstarávania
– 7958/2018
1.6. test bežnej dostupnosti – 7959/2018
1.7. výzva na prieskum trhu ASCORP SK, s.r.o. Bratislava – 7961/2018
1.8. výzva na prieskum trhu KOVIL s.r.o. Moča – 7962/2018
1.9. výzva na prieskum trhu HZ – STAV s.r.o. Hurbanovo
1.10. Cenová ponuka KOVIL s.r.o. Moča – 8225/2018
1.11. Cenová ponuka HZ – STAV s.r.o. Hurbanovo – 8346/2018
1.12. Cenová ponuka ASCORP SK, s.r.o. Bratislava – 8460/2018
1.13 zápis z prieskumu trhu – 8472/2018
1.14. zmluva o dielo DIEL 191/2019 – 8818/2018.
2. Smernica mesta Hurbanovo o verejnom obstarávaní – Interný predpis mesta č. 1/2017,
účinná od 01. 06. 2017. Kontrolované obdobie: od 12. 06. 2018 do 17. 07. 2018.
Na základe vykonaného overovania neboli zistené žiadne nedostatky.
Mgr. Pupák poďakoval za promtné riešenie kontroly. Informoval sa, že kto bola
zodpovedná osoba za prebratie prác, nakoľko podľa neho stavba je odlišná od projektu.
Dotazoval, či je možnosť opravy tribúny. Mgr. Hulko, vedúci oddelenia regionálneho
rozvoja prisľúbil oslovenie dodávateľa.
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Poslanec Doležaj sa pýtal na financovanie opravy. Mgr. Hulko dodal, že riešené bude
v rámci reklamácie.
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
proti
zdržal sa hlasovania

11
0
0

K bodu 7
Návrh na menovanie náčelníka Mestskej polície v Hurbanove do funkcie
Materiál predkladal Mgr. Závodský, primátor mesta. Písomná správa tvorí prílohu
zápisnice.
Mestskému zastupiteľstvu v Hurbanove Mgr. Závodský predkladá návrh na
menovanie Arpáda DARÁŽA, príslušníka MsP v Hurbanove, trvale bytom: Jiráskova 10,
947 01 Hurbanovo, na funkciu náčelníka Mestskej polície Hurbanovo podľa § 2 ods. 3
zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, pričom v
zmysle citovaného ustanovenia náčelníka vymenúva a odvoláva Mestské zastupiteľstvo.
Vzhľadom na skutočnosť, že na 2. zasadnutí Mestského zastupiteľstva konaného dňa
7.2.2019, bol uznesením číslo 19/2019-MZ odvolaný náčelník MsP, je potrebné na riadne
fungovanie MsP mať zodpovednú osobu, ktorá bude zabezpečovať výkon a riadenie
činnosti MsP. Na základe pracovných pohovorov, ako aj ďalšieho pohovoru so samotným
Arpádom Darážom, som dospel k názoru, že je vhodným kandidátom na menovanie do
funkcie náčelníka MsP. Nakoľko však nemá skúsenosti s vedením MsP, bolo na základe
vzájomného rozhovoru s pánom Darážom dohodnuté, že predložím návrh na vymenovanie
do funkcie na dobu 1 roka a po tejto dobe a po kladnom vyhodnotení jeho činnosti vo
funkcii náčelníka, bude Mestskému zastupiteľstvu predložený nový návrh na vymenovanie
do funkcie na dobu neurčitú.
Poslanci sa vyjadrili svoj osobný názor k návrhu na menovanie náčelníka mestskej polície.
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.

Zápisnica z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,
konaného dňa 20. 6. 2019
- 11 -

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:
Ševčík, Bc.Tomaščin, RNDr.Hamranová, PaedDr.Mgr.Hajníková, JUDr. Rusňák
Doležaj, Mgr.Pupák
Botoš, Mgr.Tužinčin, Schvarcz, Melich

za

7

proti
zdržal sa hlasovania

0
4

K bodu 8 – R ô z n e
8.1. Súhlas s prenájmom pozemku – Agneša Sukolová
Materiál predkladal Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu
zápisnice.
Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 33/2019-MZ zo dňa 25. 4. 2019
bolo schválené zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo prenajať časť 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, podľa § 9a, ods. 9, písm. c)
zákona o majetku obcí. Cena prenájmu sa určuje podľa Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom Mesta Hurbanovo vo výške 27,00 € ročne na obdobie 5 rokov.
Zámer mesta bol zverejnený zákonným spôsobom na úradnej tabuli a webovej stránke
mesta. Schválenie prenájmu nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v platnom znení si vyžaduje súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých
poslancov mestského zastupiteľstva.
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
proti
zdržal sa hlasovania
Počas hlasovania neboli prítomní poslanci: Mgr. Pupák a PaedDr., Mgr. Hajníková.

9
0
0

8.2. Súhlas s prenájmom pozemku – Marián Štifner
Materiál predkladal Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu
zápisnice.
Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 34/2019-MZ zo dňa 25. 4. 2019
bolo schválené zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo prenajať časť 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, podľa § 9a, ods. 9, písm.
c) zákona o majetku obcí. Cena prenájmu sa určuje podľa Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo vo výške 20,00 € ročne na obdobie 5 rokov.
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Zámer mesta bol zverejnený zákonným spôsobom na úradnej tabuli a webovej stránke
mesta. Schválenie prenájmu nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v platnom znení si vyžaduje súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých
poslancov mestského zastupiteľstva.
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.
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:
za
10
proti
0
zdržal sa hlasovania
0
Počas hlasovania nebol prítomný poslanec Doležaj.
8.3. Súhlas s prenájmom pozemku – Martin Švatarák
Materiál predkladal Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu
zápisnice.
Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 35/2019-MZ zo dňa 25. 4. 2019 bolo
schválené zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo prenajať časť 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, podľa § 9a,
ods. 9, písm. c) zákona o majetku obcí. Cena prenájmu sa určuje podľa Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo vo výške 20,00 € ročne na
obdobie 5 rokov. Zámer mesta bol zverejnený zákonným spôsobom na úradnej tabuli
a webovej stránke mesta. Schválenie prenájmu nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 9, písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení si vyžaduje súhlas trojpätinovej
väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva.
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.
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Z prítomných 10 poslancov hlasovalo:

za
proti
zdržal sa hlasovania

10
0
0

Počas hlasovania nebol prítomný poslanec Doležaj.
8.4. Zámena časti pozemkov – Júlia Kajanová
Materiál predkladal Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu
zápisnice.
Dňa 28. 3. 2019 bola Mestu Hurbanovo bola doručená žiadosť od pani Júlie
Kajanovej, bytom Starohorská 430/79, 946 56 Dulovce, ohľadom zámeny častí pozemkov
v k. ú. Bohatá, rekreačná zóna Bagrovisko, za účelom vyrovnania hraníc pozemkov.
Jedná sa o zámenu pozemkov v k. ú. Bohatá: časť z parcely registra „C“ č. 3336 - záhrada
o výmere 28 m2 (celková výmera je 995 m2), ktorá parcela je vo vlastníctve mesta
Hurbanovo, zapísaná na LV č. 2869 za pozemok, časť z parcely registra „C“ č. 3337/2 záhrada o výmere 28 m2 (celková výmera je 458 m2), ktorá parcela je vo vlastníctve
žiadateľky pani Júlie Kajanovej, zapísaná na LV č. 2648. Pozemky sa nachádzajú
v rekreačnej oblasti pri bohatskom bagrovisku. Za účelom zámeny častí pozemkov bol
vypracovaný geometrický plán č. 50301241-71/2019 zo dňa 15. 5. 2019 na zmenu hranice
medzi parcelami č. 3337/2 a 3336, vyhotovený geodetkou Ing. Klaudiou Ostružlíkovou.
Vyhotovenie geometrického plánu bolo odsúhlasené Mestským zastupiteľstvom
v Hurbanove dňa 25. 4. 2019, uznesením č. 42/2019-MZ.
Mesto Hurbanovo navrhuje riešiť uvedený prípad v súlade s § 9a, ods. 8, písm. e) zákona
č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení a predkladá pred Mestské zastupiteľstvo
v Hurbanove nasledovný návrh na uznesenie.
Zákon č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení v § 9a, ods. 8, písm. e) pripúšťa
previesť majetok mesta bez verejnej súťaže alebo dobrovoľnej dražby v prípadoch
hodných osobitného zreteľa, o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov zastupiteľstva.
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
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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.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:

za
proti
zdržal sa hlasovania

11
0
0

8.5. Súhlas s prenájmom nebytových priestorov – MVDr. Katarína Polláková
Materiál predkladal Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu
zápisnice.
Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 40/2019-MZ zo dňa 25. 4. 2019
bolo schválené zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo prenajať nebytové priestory 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, podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona o majetku obcí. Cena prenájmu sa určuje
podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo vo výške 1 261,60
€ ročne na obdobie 5 rokov. Zámer mesta bol zverejnený zákonným spôsobom na úradnej
tabuli a webovej stránke mesta. Schválenie prenájmu nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 9,
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení si vyžaduje súhlas
trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva.
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
proti
zdržal sa hlasovania

11
0
0

8.6. Súhlas s prenájmom pozemku – Ladislav Geleta
Materiál predkladal Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu
zápisnice.
Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 36/2019-MZ zo dňa 25. 4. 2019
bolo schválené zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo prenajať časť z pozemku, z parcely
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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, podľa § 9a, ods.
9, písm. c) zákona o majetku obcí. Cena prenájmu sa určuje podľa Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo vo výške 20,00 € ročne na obdobie 5 rokov.
Zámer mesta bol zverejnený zákonným spôsobom na úradnej tabuli a webovej stránke
mesta. Schválenie prenájmu nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v platnom znení si vyžaduje súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých
poslancov mestského zastupiteľstva.
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
proti
zdržal sa hlasovania

11
0
0

8.7. Súhlas s prenájmom pozemku – Maroš Pastorek
Materiál predkladal Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu
zápisnice.
Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 37/2019-MZ zo dňa 25. 4. 2019
bolo schválené zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo prenajať pozemok, parcelu registra
„C“ č. 758 – vinice o výmere 762 m2 v k. ú. Bohatá, pre pána Maroša Pastoreka, bytom
Orechová 8, 947 03 Hurbanovo - Bohatá, podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona o majetku
obcí. Cena prenájmu sa určuje podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta
Hurbanovo vo výške 76,20 € ročne na obdobie 5 rokov. Zámer mesta bol zverejnený
zákonným spôsobom na úradnej tabuli a webovej stránke mesta. Schválenie prenájmu
nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v platnom znení si vyžaduje súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov mestského
zastupiteľstva.
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

Zápisnica z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,
konaného dňa 20. 6. 2019
- 16 -

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.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:

za
proti
zdržal sa hlasovania

11
0
0

8.8. Súhlas s prenájmom pozemku – Limcar s.r.o.
Materiál predkladal Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu
zápisnice.
Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 43/2019-MZ zo dňa 25. 4. 2019
bolo schválené zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo prenajať časť 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, podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona o majetku obcí, za cenu prenájmu vo
výške 391,20 € ročne na obdobie 5 rokov. Zámer mesta bol zverejnený zákonným
spôsobom na úradnej tabuli a webovej stránke mesta. Schválenie prenájmu nehnuteľnosti
podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení si
vyžaduje súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva.
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:
PaedDr.,Mgr. Hajníková

za
proti
zdržal sa hlasovania

9
0
1

Počas hlasovania nebol prítomný JUDr. Rusňák.
8.9. Súhlas o odpredaj pozemku – Turan Kreci
Materiál predkladal Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu
zápisnice.
Dňa 29. 5. 2019 bola Mestu Hurbanovo doručená žiadosť od pána Turana Kreciho,
bytom Nám. Dr. M. Thege Konkolyho 1846/4, 947 01 Hurbanovo ohľadom odpredaja
pozemku vo vlastníctve Mesta Hurbanovo. Jedná sa o pozemok v k. ú. Hurbanovo, parcela

Zápisnica z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,
konaného dňa 20. 6. 2019
- 17 -

registra „C“ č. 98/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 137 m2, zapísaný na LV č.
2376.
Pán Kreci je vlastníkom pozemkov, ktoré sa nachádzajú v priamom susedstve žiadaného
pozemku. Pán Kreci prevádzkuje na jednom z pozemkov cukráreň Adria. Kúpou
predmetného pozemku by rád získal ucelený celok pozemkov, ktorý by bol v jeho
vlastníctve.
Vzhľadom na možný budúci zámer s objektom a budovami polikliniky, by bolo
vhodnejšie žiadaný pozemok ponechať v majetku mesta Hurbanovo. Z dôvodu možných
opráv objektu polikliniky, ako aj prechodu, či zásobovaniu pri objekte polikliniky, by to
bolo v prípade odpredaja žiadaného pozemku problematické a neprístupné.
Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení v § 9a, ods. 8, písm. e) pripúšťa
majetok mesta predať bez verejnej súťaže alebo dobrovoľnej dražby v prípadoch hodných
osobitného zreteľa, o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov mestského zastupiteľstva.
Nakoľko 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 a tento pozemok nie je pre Mesto Hurbanovo
využiteľný pre iné účely, nie je predpoklad, že by sa predal formou verejnej súťaže alebo
dobrovoľnej dražby.
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 hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo, prílohy č. 3, vo výške
22,00 €/m2, t. j. kúpna cena celkom: 3 014,00 €.
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Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:
Schvarcz

za
proti
zdržal sa hlasovania

10
0
1

8.10. Úprava nájomnej zmluvy – Pigservis s.r.o.
Materiál predkladal Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu
zápisnice.
Podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Nitra došlo k odpredaju časti
podniku medzi spoločnosťou PIGSERVIS, s.r.o., so sídlom Sokolecká 42/72, 930 28
Okoč, IČO: 34 150 846 a spoločnosťou LKD Seed s.r.o., so sídlom Pivničná 1029/9, 946
57 Svätý Peter, IČO: 44 364 920.
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
proti
zdržal sa hlasovania

10
0
0

Počas hlasovania nebol prítomný poslanec Melich.
8.11. Žiadosť o súhlas s refundáciou – Mgr. Marcela Vidová
Materiál predkladal Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu
zápisnice.
Dňa 10. 5. 2019 bola doručená Mestu Hurbanovo žiadosť od pani Mgr. Marcely
Vidovej, bytom Vodná 529/9, 947 01 Hurbanovo, ohľadom súhlasu s výmenou okien
a následnou refundáciou finančných prostriedkov, ktoré boli použité na výmenu okien.
Jedná sa o okná (v počte 6 kusov v dvoch miestnostiach) na 1. poschodí v budove Domu
služieb v Hurbanove, na adrese Konkolyho 6, Hurbanovo.
Pani Vidová prenajíma nebytové priestory na 1. poschodí v budove Domu služieb
v Hurbanove na základe nájomnej zmluvy č. NEH_116/2019 zo dňa 29. 4. 2019. V týchto
priestoroch prevádzkuje obchod so zdravou výživou.
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
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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:
Bc. Tomaščin

za
proti
zdržal sa hlasovania

10
1
0

8.12. Pokládka HDPE vedenia – ul. Športová, Výskumnícka, Západná a Rybárska
Materiál predkladal Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia. Písomná správa tvorí prílohu
zápisnice.
Mesto Hurbanovo začalo s výstavbou vlastnej metropolitnej optickej siete (ďalej len
„MOSHU“) v roku 2006 v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied SR a Orange
Slovensko a.s. V prvej etape bola vybudovaná kostrová optická sieť medzi prípojným
bodom na ul. Sesíleškej a ul. 1. mája. Následne sa pripojila na túto kostrovú sieť budova
Mestského úradu v Hurbanove ako hlavný zásobovací bod internetového signálu pre
vlastné budovy a inštitúcie.
Internetový signál dostávajú cez infraštruktúru MOSHU:
•
Štadión na ul. Športovej,
•
ZŠaMŠ na ul. Športovej,
•
MsÚ v Hurbanove,
•
Budova Zdravotného strediska + MsP,
•
ZŠ na nám. M. Thege Konkolyho,
•
Kultúrne stredisko na nám. M. Thege Konkolyho,
•
Administratívna budova na nám. M. Thege Konkolyho,
•
Materská škola na ul. Á. Fesztyho,
•
ZUŠ na ul. Komárňanskej,
•
Materská škola na ul. Nový diel,
•
Zariadenie pre seniorov Smaragd.
Infraštruktúru MOSHU využívajú aj kamery slúžiace pre potreby MsP Hurbanovo
v počte 35 ks.
Voľné kapacity MOSHU sú k dispozícii v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom
mesta Hurbanovo internetovým providerom, ktoré môžu poskytnúť obyvateľom dodanie
internetového aj TV-signálu vo vysokej kvalite a to za odplatu v zmysle verejnej dražby.
Pokládka HDPE vedenia na ul. Športová, Výskumnícka, Západná a Rybárska umožňuje
rozšíriť MOSHU do ďalších časti mesta, tak pre vlastné účely mesta, ako aj pre
skvalitnenie služieb obyvateľom, žijúcim v tejto lokalite v prístupe k internetovému aj TVsignálu vo vysokej kvalite.
Pokládla HDPE vedenie je riešené v rámci stavby „KO-OKI – Hurbanovo, ul. Západná,
VNK, TS, NNK“, investor ZSE Distribúcia. Po vybudovaní pokládky máme možnosť
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rozšíriť MOSHU aj do ďalších častí mesta, kde pre väčší počet domácností môžeme dať
k dispozícii svoje voľné kapacity a získať späť zainvestované peniaze z nájmu optických
vlákien. Výhodnosť realizácie tejto pokládky je v tom, že Mesto Hurbanovo ušetrí
finančné prostriedky, ktoré by boli potrebné na kompletné stavebné práce, zároveň sa
nebude musieť rozbiť chodník, ktorý bude teraz opravený v rámci prebiehajúcich
stavebných prác. A ďalší prínos pre mesto je v tom, že do budúcna za prenájom optických
vlákien bude mať mesto finančný príjem.
Uznesenie č. 89/2019-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
súhlasí
so zámerom: vybudovania „Pokládky HDPE vedenia – ulíc 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
8.13. Informatívna správa k žalobe spoločnosti jai group s.r.o.
Materiál predkladal Mgr. Závodský, primátor mesta. Písomná správa tvorí prílohu
zápisnice.
Pán primátor predkladá dokument s označením „Žaloba“, ktorý sme obdržali
elektronickou poštou z Okresného súdu v Komárne. Spoločnosť Jai group s.r.o., Nitra, na
Mesto Hurbanovo podala žalobu o zaplatenie sumy 20 398,50 €, ktorou si nárokuje
zaplatenia ušlého zisku, ktorý by podľa ich názoru získali ak by boli v rámci verejného
obstarávania stavby „Nadstavba ZŠ a MŠ s vyučovacím jazykom maďarským“ určený,
ako víťaz verejného obstarávania. Ako dôvod uvádza, že spoločnosť nebola zaradená do
verejného obstarávania a argumentovaním, že mali najnižšiu cenovú ponuku.
V súčasnosti sme vykonali kroky na zabezpečenie právnych služieb, kde Mesto
Hurbanovo bude v tomto obchodnom spore zastupovať advokátka Mgr. Cyntia Takács
Szalai. Spracováva sa podanie na Okresný súd v Komárne, v ktorom budeme žiadať o
predĺženie termínu na vyjadrenie sa, v rámci ktorého zároveň skúmame všetky právne
možnosti a dopady súdneho sporu so žalobcom.
Otázky k žalobe mal Mgr. Pupák, Bc. Tomaščin a Melich. K otázkam sa vyjadril pán
primátor mesta.
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
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ZŠ a MŠ s vyučovacím jazykom maďarským“
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:
Botoš

za
proti
zdržal sa hlasovania

10
0
1

8.14. Projekt – ROKK – kultúrna a environmentálna spolupráca medzi mestami
Rákosmente a Hurbanovo
Materiál predkladal Mgr. Hulko, vedúci oddelenia regionálneho rozvoja. Písomná správa
tvorí prílohu zápisnice.
Fond malých projektov bol vyhlásený v rámci Programu spolupráce Interreg V-A
Slovenská republika – Maďarsko pre prioritné ciele:
PO1 – Príroda a kultúra
Špecifický cieľ 1.1: Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti
PO4 – Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v
pohraničnej oblasti
Špecifický cieľ 4.1: Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a
rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi.
Rozpočet projektov realizovaných v rámci FMP je stanovený na minimálnu hranicu
20 tisíc a maximálnu hranicu 50 tisíc EUR z EFRR.
Na základe požiadaviek mestského zastupiteľstva Mesto Hurbanovo so
samosprávou Rákosmente uskutočnilo rokovania ohľadne podania spoločného projektu
cez program Interreg a navrhuje pristúpiť k spolupráci na projekte „ROKK - kultúrna a
environmentálna spolupráca medzi mestami Rákosmente a Hurbanovo“.
Zo strany mesta by sa jednalo o usporiadanie kultúrneho podujatia „Hurbanovské kultúrne
dni 2020“. Cieľom projektu cezhraničnej spolupráce je udržanie a bližšie oboznámenie sa
maďarskej i slovenskej kultúry v jazyku príslušných národností na Slovensku aj v
Maďarsku. Aktivity budú zamerané na kultúru, tradície a hodnoty daného národa pre
všetky generácie s dôrazom na mladú generáciu, aby sa podrobnejšie oboznámila s
jazykom, tradíciami a zvykmi vybraných regiónov daného územia. Pochopiť krásu a
rozmanitosť jazyka, kultúry a utužovať vzťahy v rámci cezhraničnej spolupráce.
Podujatím chceme prilákať občanov maďarskej a slovenskej národnosti a predstaviť im
tradičné tance z regiónov jednotlivých štátov, priniesť im kultúrny a umelecký zážitok v
podobe vystúpení maďarských i slovenských hudobných skupín, ktoré budú prezentovať
tradičnú i modernú kultúru maďarského i slovenského národa.
Hlavným partnerom projektu je Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzata a mesto Hurbanovo je partner projektu. Projekt, ktorý bude realizovaný
v roku 2020 by zahŕňal finančné náklady na technické zabezpečenie podujatia (pódium,
ozvučenie, osvetlenie.....), ubytovanie, strava pre zúčastnených z Maďarska, náklady na
prepravu, nákup nových pivných setov, propagácia, manažment.
Na základe uvedených skutočností, Mesto Hurbanovo žiada mestské zastupiteľstvo
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o odsúhlasenie podania žiadosti, spolufinancovanie v prípade úspešnosti vo výške 15 %
nákladov.
Poslanci mestského zastupiteľstva k podaní žiadosti na spomínaný projekt mali rôzne
názory.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove schvaľuje
a) podanie žiadosti o dotáciu na projekt „ROKK - kultúrna a environmentálna
spolupráca medzi mestami Rákosmente a Hurbanovo“ z Fondu malých projektov
v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko; PO4 –
Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v
pohraničnej oblasti,
b) spolufinancovanie predmetného projektu vo výške min. 15 % z celkových výdavkov
z vlastných prostriedkov, max. vo výške 4.000,- €.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:
RNDr.Hamranová, Bc.Tomaščin
Botoš, Ševčík
PaedDr.,Mgr.Hajníková, JUDr.Rusňák, Mgr.Pupák, Schvarcz, Melich,
Mgr.Tužinčin, Doležaj

za
proti
zdržal sa hlasovania

2
2
7

Tento návrh uznesenia poslancami MsZ nebol prijatý.
K bodu 9 – D i s k u s i a
V rámci diskusie Bc. Tomaščin upozornil na dezolátny stav stavieb vo vlastníctve
mesta, ktorých následne vymenoval:
- budova úseku služieb – toalety sú spoločné pre mužov aj ženy, prosil vytvoriť lepšie
podmienky pre zamestnancov,
- Mestský športový klub – tri miestnosti sú vo veľmi zlom stave. Navrhol ich dať do
poriadku, aby miestnosti boli využité na prenájom,
- Zariadenie pre seniorov Smaragd – okná sú v katastrofálnom stave,
- budova bývalej pôrodnice v centre mesta – navrhol budovu zakryť plachtou a pokosiť
zanedbaný dvor,
- Ordódyovská kúria v parku Bohatá – okná sú porozbíjané,
- Kultúrny dom v Bohatej – zle dokončená výmena okien.
Na záver pán poslanec žiadal z rozpočtu mesta vyčleniť finančné prostriedky na obnovu
spomenutých stavieb.
Poslanec Doležaj prosil informovať zástupkyňu mesta, RNDr. Hamranovú ohľadne
školských jedální a hurbanovských kultúrnych dní.
RNDr. Hamranová informovala, že prebieha komunikácia s vedúcimi školských jedální.
Jedálne prejdú menšími rekonštrukciami a odsúhlasené finančné prostriedky budú použité
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na materiálno-technické vybavenie jedální, ktoré boli požadované. Rekonštrukčné práce sa
uskutočnia cez letné prázdniny.
Ohľadne hurbanovských kultúrnych dní poznamenala, že so sponzormi sa uzatvárajú
zmluvy, niektorí poskytujú mestu dar vo forme materiálnych vecí. Zoznam sponzorov
bude ukončený v pondelok, t.j. 24. 6. 2019.
Poslanec Botoš zareagoval na príspevok Bc. Tomaščina týkajúci sa stavu spoločných
toaliet v budove úseku služieb, uviedol, že v budove sa nachádzajú toalety zvlášť pre
mužov a zvlášť pre ženy. Navrhol umiestniť funkčnú verejnú toaletu pri hlavnej
autobusovej zastávke.
Mgr. Pupák poďakoval tým, ktorí sa zapojili do projektu TU SME DOMA.
Poslanec Melich tlmočil prosbu obyvateľov okolitých ulíc ulice Nový diel, prosil
o pomoc využívať zákonné prostriedky a neumožniť prihlásenie cudzích občanov na
trvalý pobyt.
Mgr. Závodský, primátor mesta uviedol, že mesto nemá možnosť zakázať, aby niekto sa
zdržiaval v inej nehnuteľnosti ako má trvalý pobyt.
PaedDr., Mgr. Angelika Hajníková oznámila, že prevzala riadenie Slovenského
Červeného kríža v Hurbanove. Pevne verí, že sa ho podarí s pomocou postaviť úspešne na
nohy. Prosila o finančnú podporu mesta, prisľúbila vypracovanie materiálu na ďalšie
mestské zastupiteľstvo.
RNDr. Hamranová, zástupkyňa primátora kvitovala odhodlanie poslankyne Dr.
Hajníkovej.
Poslanec Ševčík v mene občanov ul. Kvetnej poďakoval za vyriešenie dlhoročného
problému JUDr. Rusňákovi.
Na záver sa hlásila o slovo pani Stračiaková, obyvateľka mesta zo Zeleného Hája. Pán
primátor a poslanci jej udelil slovo v rámci piatich minút. Pani Stračiaková popriala
pánovi primátorovi a poslancom veľa úspechov k lepšej spolupráci.
Tiež pripomenula rozposlané výzvy za nedoplatky komunálneho odpadu a drobného
stavebného odpadu.
Prosila pouvažovať o možnosti zaslania žiadosti premiérovi Slovenskej republiky ohľadne
pridelenia finančných prostriedkov na rekonštrukciu Zariadenia pre seniorov Smaragd
Hurbanovo.
K bodu 10 – 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 5.
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove.

Mgr. Peter Z á v o d s k ý
primátorka mesta

Ing. Adriana K a s á š o v á
prednostka úradu
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Overovatelia:

PaedDr., Mgr. Angelika Hajníková
JUDr. Miroslav Rusňák

