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Z á p i s n i c a 

z 2.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,  
ktoré sa konalo dňa 14. 12. 2022 

 
Rokovanie  2.  zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v  Hurbanove otvoril      Mgr. 

Peter Závodský, primátor  mesta za účasti 10 poslancov (prezenčná listina je prílohou 
tejto zápisnice).  

 
 Ďalší prítomní: RNDr. Mária Hamranová, zástupkyňa primátora mesta 

Ing. Koloman Cserge, hlavný kontrolór mesta 
Ing. Róbert Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ 
Ing. Martina Kardhordó, vedúca ekonomického oddelenia MsÚ 

                              Mgr. Magdaléna Zahoranová, vedúca odd. regionálneho rozvoja MsÚ 
                              Mgr. Katarína Valachová, referentka školstva MsÚ 

JUDr. Miroslav Rusňák, vedúci oddelenia ÚS a OH 
                              Jozef Provazník, náčelník Mestskej polície Hurbanovo 
                              Mgr. Renáta Šuláková, riaditeľka ZpS SMARAGD Hurbanovo 
Neprítomný - ospravedlnený: Ing. Norbert Seifert 
 
Primátor mesta Mgr. Peter Závodský predložil návrh programu rokovania: 
  1. Zahájenie, schválenie pracovných komisií a zapisovateľky 
  2. Interpelácia 
  3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 
  4. Návrh VZN o dani z nehnuteľností 
  5. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 131 o príspevkoch v školstve  
  6. Návrh dodatku č. 6 VZN č. 122 o poskytovaní sociálnych služieb a o sume úhrad,     
      spôsobe jej určenia a plnenia za poskytované sociálne služby 
  7. Návrh VII. zmeny rozpočtu mesta Hurbanovo na rok 2022 a organizácií v jeho   
      zriaďovateľskej pôsobnosti  
  8. Návrh rozpočtu Mesta Hurbanovo na roky 2023, 2024, 2025 a organizácií v  jeho    
      zriaďovateľskej pôsobnosti a stanovisko hlavného kontrolóra mesta 
  9. Návrh na vyradenie majetku 
10. Správa k pohľadávkam k 30. 9. 2022 
11. Návrh na schválenie členov komisií zriadených mestským zastupiteľstvom v   
      Hurbanove 
12. Delegovanie členov do školských rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej     
      pôsobnosti mesta 
13. Návrh na schválenie členov dozornej rady spol. MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta     
      Hurbanovo, s.r.o. 
14. Návrh riešenia stravovania seniorov v závodnej kuchyni v rámci sociálnej politiky   
      mesta 
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15. Schválenie zadania  pre spracovanie návrhu Urbanistickej štúdie lokality „Vinohrady  
      (regulačný blok ND1)“ 
16. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2023 
17. Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2023 
18. Rôzne 
  18.1 Súhlas s odpredajom pozemkov – Milan Kasanovský – II. kolo 
  18.2 Súhlas s odpredajom pozemkov – Západoslovenská distribučná, a.s. – II. kolo 
  18.3 Žiadosť o odkúpenie pozemkov - Západoslovenská distribučná, a.s. – I. kolo 
  18.4 Súhlas s odpredajom pozemku a súhlas s vyhotovením geometrického plánu –  
          Bevatron s.r.o. 
  18.5 Žiadosť o prenájom verejného priestranstva na vytvorenie parkovacích miest –    
          Prosocia  
  18.6 Správa mestskej polície k lokalite Aba 
19. Diskusia 
20. Záver   
 
Poslanec Ondrusek žiadal o zmenu v návrhu programu rokovania mestského 
zastupiteľstva o doplnenie bodu, ako bod č. 4 s názvom: Zmena Zásad odmeňovania 
poslancov Mestského zastupiteľstva v Hurbanove. 
Mgr. Závodský, primátor mesta poprosil poslancov o hlasovanie za program rokovania 
o predloženom návrhu pána poslanca Ondruseka. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, RNDr.Hamranová, Ondrusek, Mgr.Pupák                     za                       5 
                                                                                                                                  proti   0 
 Bogner, PaedDr.,Mgr.Hajníková, Melich, Bc.Tomaščin, Žigová                           zdržal sa hlasovania  5 
Zmena programu rokovania 2. zasadnutia mestského zastupiteľstva nebola 
schválená. 
 
Mgr. Závodský, primátor mesta poprosil poslancov o hlasovanie za pôvodný návrh 
programu rokovania: 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, Bogner, RNDr.Hamranová,                                           za                       8 
PaedDr.,Mgr.Hajníková, Melich, Bc.Tomaščin, Žigová 
                                                                                                                                  proti   0 
 Ondrusek, Mgr.Pupák                                                                                             zdržal sa hlasovania  2 
Pôvodný návrh programu 2. zasadnutia mestského zastupiteľstva bol schválený. 
Mgr. Peter Závodský, primátor mesta konštatoval, že počtom 10 prítomných poslancov 
je MZ uznášaniaschopné. 

Primátor mesta predložil návrh na zloženie  pracovných  komisií a určil zapisovateľku a 
overovateľov zápisnice nasledovne: 
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Návrhová komisia: Bc. Tomaščin, Mgr. Basternák, Mgr. Štefan Pupák 
Do návrhovej komisie boli hlasovaním – „za“ – 8, „proti“ – 0, „zdržal sa“ – 2 (Mgr. 
Pupák, Bc. Tomaščin) zvolení navrhnutí členovia. 
Mandátová komisia: PaedDr., Mgr. Angelika Hajníková, Ctibor Melich, Anna Žigová 
Do mandátovej komisie boli hlasovaním – „za“ – 7, „proti“ – 0, „zdržal sa“ – 3 (dotknutí)  
zvolení navrhnutí členovia. 
 
Zapisovateľka:                                   Silvia Fejesová 
 
Overovatelia:      Mgr. Ladislav Ágh  
                                                                        Štefan Bogner 
 
Navrhnuté zloženie pracovných komisií bolo poslancami mestského zastupiteľstva 
schválené. 
 
K bodu 2 – I n t e r p e l á c i a 

V rámci interpelácie sa Bc. Tomaščin informoval o osadení nových smetných 
košov pri chodníkoch a prosil o rozšírenie aj v mestskej časti Bohatá. 
- Pýtal sa, či mesto preveruje účel prenájmu miestnosti v kultúrnom dome Bohatá na ktorý 
uzatvára zmluvu o prenájme. 
- Tlmočil dotaz obyvateľov mesta na prevádzku ľadovej plochy.  
- Informoval sa o výstavbe chodníkov, ktoré budú obnovené zo získanej dotácie miestnej 
akčnej skupiny. 
- Pýtal sa na možnosť predloženia návrhu na ocenenie úspešných športovcov za rok 2022 
Komisiou športu a spolupráce s mládežou pri MZ v Hurbanove.  
Mgr. Závodský, primátor mesta odpovedal, že všetky staré smetné koše budú vymenené 
a doplnené na najfrekventovanejšie miesta aj v mestskej časti Bohatá. 
- V zmysle zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta bola zmluva uzatvorená so 
žiadateľom. Počas akcie sa uskutočňujú kontroly zo strany mestskej polície. Účel 
prenájmu je veľmi ťažký preukázať podľa žiadosti.  
- Momentálne na ľadovej ploche prebieha inštalácia multifunkčnej plochy a chladiacej 
technológie. Čo sa týka trafostanice, boli pripravené zmluvy na zriadenie vecných 
bremien. Na ul. Novozámockej pred podpisom zmluvy došlo k zisteniu, že vlastníci 
pozemkov už odpredali svoje pozemky Slovenskej správe ciest pri rekonštrukcii štátnej 
cesty. Prepis v katastri ešte nebol vykonaný. Zatiaľ bude riešená I. etapa, aby trafostanicu 
mohli vybudovať a napojiť ľadovú plochu. V II. etape bude riešené vysporiadanie 
pozemkov. Uskutočnilo sa stretnutie s riaditeľom Heinekenu a.s., prisľúbil dočasné 
pripojenie na elektrickú sieť. Čaká sa na dokončenie prác. Od spoločného stavebného 
úradu si mesto vyžiada povolenie na skúšobnú prevádzku. Všetko závisí od rozsahu prác 
a posudzovaní. Energiu bude dodávať Heineken, a.s. bezodplatne za čo im mesto veľmi 
pekne ďakuje. Zámerom mesta je prevádzkovať ľadovú plochu pre verejnosť čo najskôr. 
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- K dotácii na obnovenie chodníkov poznamenal, že tento týždeň bol zaslaný výsledok 
z kontroly verejného obstarávania. Jedná sa o chodníky na ul. Športovej a Žitavskej. 
Mgr. Zahoranová doplnila, že bol vyzvaný víťazný uchádzač verejného obstarávania. 
Vzhľadom k tomu, že verejné obstarávanie bolo realizované v roku 2020, uchádzač 
prepočíta cenu, ktorá bola uvedená vo verejnom obstarávaní, či je schopný  dielo 
zrealizovať za uvedenú cenu. V prípade nezrealizovania výstavby chodníkov mesto musí 
opakovať verejné obstarávanie.  
- Na posledný dotaz odpovedal, že Komisia športu a spolupráce s mládežou môže 
predložiť návrh na ocenenie úspešných športovcov. 
PaedDr., Mgr. Hajníková sa informovala o spôsobe naloženia s poukážkami určenými 
pre seniorov, ktorí ich z nejakých dôvodov neprevzali. 
- Dotazovala či mesto bude organizovať mestský ples a pokiaľ nie prosila odôvodniť. 
Mgr. Závodský, primátor mesta odpovedal, že 10 € poukážky pre seniorov sú v štádiu 
doručenia. 
RNDr. Hamranová dodala, ešte cca 50-60 ks sa nepodarilo doručiť. V prípade, že osoba 
medzitým zomrela, poukážka bude použitá na sociálne účely.   
Poslankyňa Žigová poznamenala, že za predchádzajúce obdobie, keď rozdávanie 
poukážok mala na starosti Komisia sociálna, bytová a zdravotná neprevzaté boli posunuté 
klubu dôchodcov na vlastné akcie.  
Mgr. Závodský, primátor mesta k plesu poznamenal, že mestský ples sa nezorganizuje 
z úsporných dôvodov. 
Poslanec Ondrusek tlmočil sťažnosť občana ul. Kostolnej ohľadne zatekania dažďovej 
vody do dvora. 
- Informoval sa z akého dôvodu nepreberá kompostáreň korene vyrúbaného stromu. 
- Sťažoval sa na rozmnožovanie hlodavcov u neprispôsobivých občanov ulice Nový diel. 
Prosil o možnosť deratizácie. 
JUDr. Rusňák o zatekaní dažďovej vody na ul. Kostolnej nemal informácie. Bol riešený 
podnet križovatky o vyčistení dažďovej vpuste. 
- Kompostáreň preberá všetky druhy biologického odpadu vrátane stromov, dreva 
a podobného. Je pravda, že sa nemôže preberať koreň stromov, ktorý obsahuje zeminu 
a kameň z dôvodu poškodenia drvičky. Je možnosť odovzdania na prekládkovú stanicu 
komunálneho odpadu za poplatok. 
Mgr. Závodský, primátor mesta odpovedal na posledný dotaz, aj v minulosti bol riešený 
odvoz odpadu v rámci splátkového kalendára. Taktiež bol oslovený deratizátor, ktorý 
odmietol na verejné priestranstvo umiestniť jedy, pretože to zákon neumožňuje. 
Pán primátor prisľúbil venovanie sa prípadu. 
Poslanec Melich poznamenal, že jedná sa o dva domy na ul. Nový diel. Navrhol najprv 
odviesť nelegálnu skládku a vyčistiť pozemok.  
- Tlmočil dotaz občanov, v akom stave sa nachádza lokalita „chatková oblasť bohatského 
bagroviska“, ohľadne umiestnenia kioskovej transformačnej stanice v rámci realizácii 
stavby: „KO, Hurbanovo Chatková oblasť, VNK, TS, NNK“. 
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Mgr. Závodský, primátor mesta konštatoval, že je v štádiu riešenia, minulý týždeň bol 
zaslaný na mesto návrh uloženia vedenia na pripomienkovanie. 
Poslankyňa Žigová sa pripojila k téme, nakoľko hlodavce sú rozmnožené aj v centre 
mesta u obyvateľov, ktorí hromadia smeti bez zaplatenia poplatku za komunálny odpad. 
Navrhla situáciu riešiť formou výkonu zadržaním vodičského preukazu ako to robia aj iné 
obce a mestá. 
Mgr. Závodský, primátor mesta konštatoval, že boli upozornení dlžníci, aby nedoplatky 
vyrovnali v priebehu mesiaca november a december 2022. Po tomto termíne správca dane 
pristúpi k vymáhaniu nedoplatkov formou zadržania vodičského preukazu.  
Mgr. Pupák nadviazal na tému, pozrel si zoznam dlžníkov a zo spomenutých dvoch 
adries sú šiesti ľudia, pri ktorých by sa nemalo čakať s vymáhaním dane, nakoľko webovú 
stránku mesta nesledujú.  
- Poprosil vedenie mesta o aktualizáciu webovej stránky v maďarskom jazyku. 
- Informoval sa, či mesto plánuje stretnutie s obyvateľmi pri príležitosti privítania nového 
roka. 
- Dotazoval z akého dôvodu sú vianočné trhy iba cez týždeň a prečo nie je jeden deň cez 
víkend. 
- Pýtal sa na nedoriešený prevod pozemkov medzi ulicami Komárňanská a Chotínska. 
- Informoval sa o výške úspory, nakoľko vianočná výzdoba v meste je minimálna 
a o prijatí úsporných opatrení v rámci elektrickej krízy a o znížení výdavkov energie. 
Mgr. Závodský, primátor mesta odpovedal, že aktualizácia webovej stránky 
v maďarskom jazyku bude riešená. 
- Privítanie nového roka je v štádiu riešenia. 
- Na vianočné trhy niektorí predajcovia nevedeli prísť cez víkend a cez týždeň sú spojené 
s vystúpením žiakov ZŠ a ZUŠ, aby mesto vedelo prilákať obyvateľov. 
Ing. Dobi o prevode pozemkov konštatoval, že všetko prebieha podľa zákonom 
predpísaných postupov, vklad bol podaný na kataster. Pozemok bol vyčistený a oplotený. 
Ďalej odpovedal, čo sa týka výzdoby vianočného osvetlenia, z úsporných dôvodov neboli 
dané na stĺpy a len v niektorých častiach sú osadené úsporné osvetlenia. Z dôvodov úspory 
sa vypli iluminačné osvetlenia, t.j. reflektory, ktoré osvetlili kostoly a vstup do mesta. 
V mestských budovách boli znížené teploty na hygienikom stanovenú minimálnu teplotu. 
Ďalej sa uvidí ako sa bude vyvíjať ďalšia situácia, akým ráznejším opatreniam pristúpi 
mesto. 
 
Mgr. Pupák upozornil pri schvaľovaní návrhu programu na prehodené poradie, z toho 
dôvodu neprebehlo hlasovanie v zmysle Rokovacieho poriadku MZ v Hurbanove.  
Ing. Cserge, hlavný kontrolór mesta navrhol hlasovanie opakovať v zmysle rokovacieho 
poriadku. 
Mgr. Závodský, primátor mesta poprosil poslancov o opätovné hlasovanie za pôvodný, 
vyvesený návrh programu rokovania: 
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Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
Bogner, PaedDr.,Mgr.Hajníková, Melich, Bc.Tomaščin, Žigová                     za                       5 
                                                                                                                           proti   0 
Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, RNDr.Hamranová, Ondrusek, Mgr.Pupák             zdržal sa hlasovania   5 
Pôvodný návrh programu 2. zasadnutia mestského zastupiteľstva nebol schválený. 
 
Hlasovanie za doplnenie programu o návrh pána poslanca Ondruseka: 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
Bogner, PaedDr.,Mgr.Hajníková, Melich, Bc.Tomaščin,                                 za                       9 
Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, RNDr.Hamranová, Ondrusek, Mgr.Pupák 
                                                                                                                           proti   0 
Žigová                                                                                                                zdržal sa hlasovania   1 
Doplnený bod návrhu programu 2. zasadnutia mestského zastupiteľstva bol 
schválený ako bod č. 4. 
 
Hlasovanie za návrh doplneného programu rokovania MZ s poslaneckým návrhom: 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, Bogner, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová,  za                      10 
Melich, Ondrusek, Mgr.Pupák, Bc.Tomaščin, Žigová 
                                                                                                                                  proti   0 
                                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  0 
Zmena programu rokovania 2. zasadnutia mestského zastupiteľstva bol poslancami 
schválený. 
 
K bodu 3 
Kontrola uznesení z predchádzajúcého zasadnutia mestského zastupiteľstva                  

Na 40. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, konaného dňa 13. 
septembra 2022 boli prijaté uznesenia od čísla 648 do 675/2022 - MZ.  
Ukladaciu časť malo uznesenie č. 666/2022 – MZ. 
V uznesení č. 666/2022 Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove ukladalo 
1. Dielčim inventarizačným komisiám:  
a) spracovať návrhy na vyradenie majetku mesta a odovzdať ich najneskôr do 14. 11. 2022 
ústrednej inventarizačnej komisii,  
b) vykonať riadnu ročnú inventarizáciu majetku k 31. 12. 2022 v súlade so zákonom o 
účtovníctve a spracované materiály odovzdať ústrednej inventarizačnej komisii do 18. 1. 
2023;  
2. Ústrednej inventarizačnej komisii: Predložiť mestskému zastupiteľstvu správu o ročnej 
inventarizácii vykonanej k 31. 12. 2022 v rámci záverečného účtu mesta. 
Úloha je v štádiu riešenia. 
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Na 1. ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, konaného 

dňa 16. novembra 2022 boli prijaté uznesenia od čísla 1 do 7/2022 - MZ.  
Ukladaciu časť neobsahovalo ani  jedno uznesenie. 
 
K bodu 4 – Poslanecký návrh pána poslanca Ondruseka: 
Zmena Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Hurbanove 
Pán Ondrusek z úsporných dôvodov navrhol prerokovať odmeňovanie poslancov MZ. 
Pripomenul vysokú finančnú čiastku v rozpočte mesta za plánované zasadnutia v roku 
2023. Prečítal svoj návrh o poslaneckej odmene: 
- Poslancovi MZ v Hurbanove patrí mesačná odmena vo výške 50 €. 
- Za každú účasť na rokovaní MZ v Hurbanove patrí poslancovi odmena vo výške 40 €.   
- Poslancovi, ktorý je predsedom komisie MZ v Hurbanove, patrí k poslaneckej odmene aj   
   odmena za účasť na zasadnutí predmetnej komisie vo výške 30 €. 
- Členom komisie patrí odmena za účasť na zasadnutí predmetnej komisie vo výške 30 €. 
- Odmena vo výške 40 € patrí aj osobe, ktorá je MZ v Hurbanove určená ako sobášiaci, za   
   každý sobáš, ktorý vykonala. 
Mgr. Ágh vyjadril súhlas k návrhu pána Ondruseka. Vykonávanie funkcie a poslanie 
poslanca je verejná služba. V týchto ťažkých časoch dôjde k navyšovaniu všetkého 
v meste. Výplata poslanca je za odrobenú prácu a poslanec vykonáva poslanecký mandát, 
t.j. je volený. Z dôvodu šetrenia by každý poslanec mal začať od seba. Funkcia poslanca za 
nižšiu poslaneckú odmenu by bola úcta k voličom ako aj všetkým občanom. 
Mgr. Pupák tiež navrhol zmeny v Zásadách odmeňovania poslancov MZ v Hurbanove. 
Konštatoval, že odmena poslanca je naviazaná na plat primátora. Pred štyrmi rokmi 
odmena poslanca vychádzala okolo 195 €/mesiac pre každého poslanca, aj pre tých ktorí 
sa na rokovaní MZ nezúčastnia. Nakoľko plat primátora je naviazaný na priemernú mzdu 
v národnom hospodárstve, tým pádom pri zvýšení platu primátora sa zvýši aj plat poslanca 
MZ a budúci rok odmena poslanca bude 280 €.  
Ak by sa schválil návrh pána Ondruseka, tak nové náklady s odvodmi by činili cca 20 tisíc 
€, úspora by bola cca 25 tisíc € v rozpočte mesta.  
V prípade neschválenia návrhu pána Ondruseka, Mgr. Pupák predložil pozmeňujúci návrh, 
kde by bola základná mesačná odmena 100 €/mesiac a za účasť na rokovaní MZ by bola 
120 €. Úspora by činila 13 tisíc €, ktorá tiež pomôže mestu. 
 
Hlasovanie za pozmeňujúci návrh Mgr. Pupáka: 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje 
zmenu Zásad odmeňovania poslancov MZ v Hurbanove podľa predloženého návrhu, 
ktorou sa mení článok 2 – poslanecká odmena 
1. Poslancovi mestského zastupiteľstva v Hurbanove patrí mesačná odmena  
a) vo výške 100 €mesačne za výkon funkcie poslanca MZ 
b) vo výške 120 € za účasť na rokovaní MZ, ktorá je uplatniteľná max. za jedno rokovanie 
MZ v mesiaci. 
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Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
Mgr. Pupák                                                                                                              za                       1 
                                                                                                                                 proti   0 
Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, Bogner, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová, zdržal sa hlasovania           9 
Melich, Ondrusek, Bc.Tomaščin, Žigová 
Pozmeňujúci návrh poslancami MsZ nebol prijatý. 
 
Hlasovanie za pôvodný návrh poslanca Ondruseka: 
- Poslancovi MZ v Hurbanove patrí mesačná odmena vo výške 50 €. 
- Za každú účasť na rokovaní MZ v Hurbanove patrí poslancovi odmena vo výške 40 €.   
- Poslancovi, ktorý je predsedom komisie MZ v Hurbanove, patrí k poslaneckej odmene aj   
   odmena za účasť na zasadnutí predmetnej komisie vo výške 30 €. 
- Členom komisie patrí odmena za účasť na zasadnutí predmetnej komisie vo výške 30 €. 
- Odmena vo výške 40 € patrí aj osobe, ktorá je MZ v Hurbanove určená ako sobášiaci, za   
   každý sobáš, ktorý vykonala. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, RNDr.Hamranová, Ondrusek, Mgr.Pupák                     za                       5 
                                                                                                                                  proti   0 
 Bogner, PaedDr.,Mgr.Hajníková, Melich, Bc.Tomaščin, Žigová                           zdržal sa hlasovania  5 
Pôvodný návrh pána Ondruseka poslancami MsZ nebol prijatý. 
 
K bodu 5 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností 
Materiál predkladala Ing. Kardhordó, vedúca ekonomického oddelenia MsÚ. Písomná 
správa tvorí prílohu zápisnice. 

Mesto Hurbanovo, tak ako všetky mestá a obce na Slovenku, sa v roku 2023 musí 
vysporiadať so skutočnosťou, že výnos dane z príjmov fyzických osôb nebude narastať v 
takom tempe ako v roku 2022 vplyvom zvýšenia daňového bonusu v júli 2022 a ďalšieho 
zvýšenia od 1.1.2023.  
Na druhej strane sa musí vysporiadať so štátom stanovenými povinnosťami ako aj 
očakávaným nárastom cien tovarov a služieb, najmä enormným nárastom cien energií. 
Vzhľadom na uvedené skutočnosti v snahe zabezpečiť plynulý chod mesta a jeho 
organizácií, mesto navrhuje zvýšiť daň z nehnuteľností v roku 2023.  
Navýšenie daní podľa predloženého návrhu predstavuje cca 90 tis. EUR. V predloženom 
Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hurbanovo o dani z nehnuteľností sa 
zvyšujú sadzby dane z pozemkov, dane zo stavieb a dane z bytov o 20% oproti 
momentálne platnému VZN. V Návrhu VZN je zapracované aj zníženie dane o 50% u 
daňovníkov, ktorí dosiahli vek 65 rokov a sú majiteľmi pozemkov, ktoré využívajú na 
svoju osobnú potrebu a taktiež zníženie dane o 50% u daňovníkov, ktorí sú vlastníci 
stavby na bývanie a bytu, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie. V momentálne platnom VZN 
bolo 50% zníženie uplatňované pri daňovníkoch starších ako 70 rokov.  
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Znížením vekovej hranice na 65 rokov sa zvýši úľava na dani pre obyvateľov mesta o cca 
14 000 EUR. Mesto vypracovalo porovnanie momentálne platných sadzieb dani z 
nehnuteľností s ďalšími piatimi mestami – Príloha č. 1. Z tohto porovnania je zrejmé, že 
najnižšie sadzby dane aj po navrhovanom navýšení sú vo väčšine prípadov v meste 
Hurbanovo. 
 
V praxi by sa 20% navýšenie prejavilo u daňovníka nasledovne:  
Výšky dane z nehnuteľností pri rodinných domoch  
Príklad č. 1 Rodinný dom o rozlohe 120 m²: momentálna daň 21,60 € po navýšení: 25,92 € 
Priľahlá záhrada o rozlohe 800 m²: momentálna daň 11,02 €, po navýšení: 13,23 € 
Zastavaná plocha 200 m²: momentálna daň 2,75 € po navýšení : 3,31 €  
Celkové ročné navýšenie by predstavovalo: 7,09 €.  
Príklad č. 2 Poschodový RD o rozlohe 95 m²: momentálna daň 21,85 € po navýšení: 26,22 
€. Priľahlá záhrada o rozlohe 600 m²: momentálna daň 8,27 € po navýšení: 9,92 €  
Garáž o rozlohe 30 m²: momentálna daň 11,70 €, po navýšení: 14,04 €.  
Zastavaná plocha 300 m²: momentálna daň 4,13 €, po navýšení: 4,96 €.  
Celkové ročné navýšenie by predstavovalo: 9,19 €. 
Výšky dane z nehnuteľností pri bytoch  
Príklad č. 3 Byt o rozlohe 72 m²: momentálna daň 11,52 €, po navýšení: 13,82 €.  
Celkové ročné navýšenie by predstavovalo: 2,30 €.  
Výška dane z pozemkov - orná pôda pri navýšení o 20% v k. ú. Hurbanovo.  
Príklad č. 4 Výpočet dane = hodnota pôdy podľa prílohy * výmera * sadzba (0,6127 * 10 
000 * 0,33 %) Daň za 1 ha ornej pôdy: momentálna daň 20,22 €, po navýšení: 24,51 €. 
Navýšenie na 1 ha by predstavovalo ročne: 4,29 €.  
Výška dane z pozemkov – orná pôda pri navýšení o 20% v k. ú. Bohatá.  
Príklad č. 5 Výpočet dane = hodnota pôdy podľa prílohy * výmera * sadzba (0,6745 * 10 
000 * 0,33 %) Daň za 1 ha ornej pôdy: momentálna daň 22,26 €, po navýšení: 26,98 €. 
Navýšenie na 1 ha by predstavovalo ročne: 4,72 €.  
Návrh VZN mesta Hurbanovo o dani z nehnuteľností bol zverejnený vyvesením na 
úradnej tabuli a internetovej stránke mesta dňa 25. 11. 2022 s dátumom ukončenia 
pripomienkového konania dňom 05. 12. 2022. K tomuto dátumu boli prijaté dve 
pripomienky, ktorých vyhodnotenie je súčasťou materiálu. Na schválenie všeobecne 
záväzného nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov 
podľa § 12, ods. (7) Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 z. z.. 
 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN o dani z nehnuteľností: 
1. Predkladateľ - Bohdan Pastorek, Nová Trstená 59, 947 03 Hurbanovo. Pripomienka 
sa týka navrhovanej sadzby dane za ornú pôdu, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté 
porasty – 0,40%. Pán Pastorek v pripomienke uvádza, že navrhovaná sadzba je v rozpore 
so zákonom, nakoľko nebola urobená analýza miestnych podmienok, ktoré sú podľa 
pripomienky najmä reálne možnosti daňovníkov a nebolo vyhodnotené aké dôsledky bude 
mať zvýšenie dane na podnikanie podnikateľov v poľnohospodárstve. Predkladateľ 
navrhuje znížiť sadzbu dane na 0,25% alebo analyzovať reálne možnosti daňovníkov.  
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Zdôvodnenie návrhu: 
Ministerstvo financií mestu poskytlo k tejto problematike nasledovné stanovisko: „Daň z 
nehnuteľností je fakultatívna miestna daň, ktorú môžu obce na svojom území zaviesť. 
Zákon č. 582/2004 Z.z. vytvoril priestor na realizovanie rozhodovacej právomoci obcí s 
tým, aby podľa miestnych podmienok určili konkrétne okolnosti vyberania tejto miestnej 
dane na svojom území ako aj výšky sadzby dane. Pri určovaní konkrétnych podmienok 
vyberania dane z nehnuteľností vrátane sadzieb tejto dane sa majú v obciach zohľadniť 
predovšetkým miestne podmienky, resp. vlastné špecifiká obce ako takej. Miestne 
podmienky v akejkoľvek obci nemožno viazať len na reálne možnosti daňovníkov, a 
vôbec nie iba na určitú skupinu daňovníkov, nakoľko takýto postup nemá oporu v 
citovanom zákone, takéto skúmanie by bolo pre správcu dane ťažko realizovateľné.“ 
Pojem miestne podmienky zahŕňa: druhy nehnuteľností, infraštruktúra, zloženie 
daňovníkov, bonita pôd a pozemkové úpravy. V roku 2012 prešlo KÚ Bohatá 
pozemkovými úpravami, ktoré výrazne zlepšili miestne pomery oproti susedným 
katastrom ako Pribeta, Dulovce. Pozemky sú celistvé, s vymedzením jedného vlastníka a 
prístupom k infraštruktúre. Mesto navrhovanú sadzbu dane porovnalo s obcami s 
podobnou bonitou pôdy: Modrany – 0,40%, Dedina Mládeže – 0,42%, Patince – 0,43% 
Stanovisko k uplatnenej pripomienke a jeho odôvodnenie: 
Vzhľadom na skutočnosti uvedené v zdôvodnení návrhu, pripomienku pána Bohdana 
Pastoreka mesto doporučuje zamietnuť. 
 
2. Predkladateľ - Peter Pastorek, Nová Trstená 21 947 03 Hurbanovo - Ide o zhodnú 
pripomienku ako pod por. č. 1. Zdôvodnenie je zhodné ako pri pripomienke č. 1.  
Pripomienku mesto doporučuje zamietnuť. 
 
V rámci diskusie Mgr. Pupák vymenoval šesť dôvodov proti zvyšovaniu dani 
z nehnuteľností a zároveň návrh nepodporil.  Mgr. Ágh, Mgr. Basternák a pán Ondrusek 
tiež boli proti zvyšovaniu dani z nehnuteľností. 
 
Mgr. Závodský, primátor mesta poprosil poslancov najprv o hlasovanie za predloženú 
pripomienku k návrhu VZN. 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje 
predloženú pripomienku k návrhu VZN o dani z nehnuteľností: 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
             za                       0 
                                                                                                                                  proti   0 
Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, Bogner, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová,  zdržal sa hlasovania         10 
Melich, Ondrusek, Mgr.Pupák, Bc.Tomaščin, Žigová 
Tento návrh na uznesenie poslancami MsZ nebol prijatý. 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
prijíma  
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hurbanovo o dani z nehnuteľností s účinnosťou od 
1. januára 2023 podľa predloženého návrhu bez pripomienok. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
             za                       0 
Mgr.Basternák                                                                                                          proti   1 
Mgr.Ágh, Bogner, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová,                            zdržal sa hlasovania           9 
Melich, Ondrusek, Mgr.Pupák, Bc.Tomaščin, Žigová 
Tento návrh na uznesenie poslancami MsZ nebol prijatý. 
 
K bodu 6 
Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 131 o príspevkoch v školstve 
Materiál predkladala Mgr. Valachová, referentka školstva MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 

Návrh dodatku k Všeobecne záväznému nariadeniu o príspevkoch v školstve sa 
mení a dopĺňa nasledovne : V § 7- Školské jedálne je určená výška príspevku zákonného 
zástupcu dieťaťa/žiaka na nákup potravín na jedno jedlo a úhradu režijných nákladov. 
Vzhľadom na skutočnosť, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR stanovilo 
nové finančné pásma pre nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórii 
stravníkov zvlášť pre deti/žiakov a zamestnancov školy, okrem pásiem sa mení výška 
režijných nákladov a spôsob ich vyúčtovania. Po konzultácii s riaditeľmi škôl a vedúcimi 
školských jedální mesto navrhuje zmenu vo výške príspevkov pre stravníkov. 
Mesačné príspevky podľa doteraz platných finančných pásiem:  
Materská škola 1,84 € x 20 dní = 36,8 €  
Základná škola 1,51 € x 20 dní = 30,2 € 1,60 € x 20 dní = 32 €  
Navrhované mesačné príspevky:  
Materská škola 2,50 € x 20 dní = 50 €.  
Základná škola 1,90 € x 20 dní = 38 €  
2,10 € x 20 dní = 42 €.  
Dňa 5.12. 2022 bola prijatá pripomienka k návrhu dodatku č. 2., jej vyhodnotenie je 
súčasťou materiálov do mestského zastupiteľstva, z ktorých vyplýva, že režijné náklady 
zamestnancov za obedy sú podstatne vyššie ako je suma uvedená v návrhu dodatku č. 2. 
Mesto Hurbanovo navrhuje schváliť dodatok č. 2 k VZN č. 131 o príspevkoch v školstve s 
nasledovnou pripomienkou : § 7 Školské jedálne  
a) Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške režijných 
nákladov a nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií určuje Mesto 
Hurbanovo na jedno jedlo nasledovne: 
Materská škola:  
Deti 2-6 r.–desiata 0,50 €; obed 1,20 €;olovrant 0,40 €;režijné náklady 0,40 €;spolu 2,50 €. 
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Zamestnanci školy - obed 2,40 €. 
Základná škola: žiaci 6-11 r. – obed 1,50 €; režijné náklady 0,40 €, spolu 1,90 €. 
                             žiaci 11-15 r. – obed 1,70 €; režijné náklady 0,40 €, spolu 2,10 €. 
Zamestnanci školy - obed 2,20 €. 
 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu: 
Predkladateľ - Jaroslava Dubová, Železničná 20, Hurbanovo, vedúca ŠJ pri Materskej 
škole, Nový diel 50, Hurbanovo.  
Text pripomienky: Režijné náklady za stravovanie zamestnancov škôl uvedené v §7 písm. 
a) sa v dodatku č. 2 k VZN č. 131 o príspevkoch v školstve nemajú uvádzať.  
Zdôvodnenie návrhu: Suma režijných nákladov za stravovanie zamestnancov sa do návrhu 
dodatku č. 2 dostala duplicitne, nakoľko táto suma je už zahrnutá vo výpočte výšky platby 
zamestnávateľa ako i zamestnanca.  
Stanovisko k uplatnenej pripomienke a jeho odôvodnenie: Mesto Hurbanovo navrhuje 
schváliť pripomienku – vypustenie režijných nákladov pre zamestnancov vo výške 0,40 € 
uvedené v § 7 písm. a) dodatku č. 2 k VZN č. 131 o príspevkoch v školstve. 
 
Uznesenie  č. 8/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
pripomienku – vypustenie režijných nákladov pre zamestnancov škôl vo výške 0,40 € 
uvedené v pôvodnom návrhu v  § 7 písm. a). 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, Bogner, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová,  za                      10 
Melich, Ondrusek, Mgr.Pupák, Bc.Tomaščin, Žigová 
                                                                                                                                  proti   0 
                                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  0 
Uznesenie  č. 9/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 131 o príspevkoch v školstve 
s účinnosťou od 1. 1. 2023 podľa predloženého návrhu s pripomienkou. 
 
Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, Bogner, RNDr.Hamranová,                               za                       9 
Melich, Ondrusek, Mgr.Pupák, Bc.Tomaščin, Žigová 
                                                                                                                                  proti   0 
PaedDr.,Mgr.Hajníková                                                                                           zdržal sa hlasovania  1 
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K bodu 7 
Návrh dodatku č. 6 VZN č. 122 o poskytovaní sociálnych služieb a o sume úhrad, 
spôsobe jej určenia a plnenia za poskytované sociálne služby 

Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa 
tvorí prílohu zápisnice. 

Návrh je spracovaný v zmysle § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení jeho zmien a doplnení. Vzhľadom na zvýšenie spotrebiteľských cien energii, 
potravinárskych komodít a služieb je potrebné vykonať úpravu cien za poskytované 
sociálne služby v Zariadení pre seniorov Smaragd.  
V súčasnej dobe je cena určená platným VZN č. 122 (v zmysle dodatku č. 5) vo výške 
4,37 €/deň na stravníka. Zohľadnením navýšených cien sa predkladá návrh určenia 
stravnej jednotky vo výške 6,46 €/deň na stravníka, pričom v tejto cene sú zarátané aj 
režijné náklady na výrobu stravy. Pri šetriacej strave sa pripočíta k cene potravín + 10% , 
pri diabetickej strave + 25%. Materiály obsahujú presné výpočty cien stravnej jednotky a 
porovnanie s ich doterajšou výškou. Čo sa týka bývania zo sumy 0,23 € za m2 mesto 
navrhuje zvýšenie na 0,32 € za m2 obytnej plochy. Súčasťou materiálu sú podrobné 
rozpisy cenníkov podľa navrhovaných cien. Pri navýšení cien mesto vychádzalo z 
vlastných analýz, ako i z prieskumu cien za poskytované sociálne služby v okolitých 
zariadeniach. Na prijatie všeobecne záväzného nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej 
väčšiny prítomných poslancov podľa § 12. ods. 7) zákona. Návrh dodatku k VZN bol v 
zmysle zákona zverejnený na úradnej tabuli mesta dňa 25.11.2022, žiadna pripomienka 
nebola podaná.  
 
Mgr. Basternák konštatovala, že nakoľko Komisia sociálna, bytová a zdravotná ešte 
nemá určených členov, neprerokovala materiál, ale zo strany kolegov bolo prerokované.  
Bc. Tomaščin navrhol zvýšenie cien vyplatiť zo strany mesta.  
Mgr. Šuláková, riaditeľka zariadenia seniorov Smaragd odôvodnila návrh úpravy cien. 
Do následnej diskusie sa zapojili Žigová, Melich, Mgr. Pupák. 
 
Uznesenie  č. 10/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
prijíma  
Všeobecne záväzného nariadenia - č. 122 o poskytovaní sociálnych služieb a o sume 
úhrad, spôsobe jej určenia a platenia za poskytované sociálne služby - doplnenie č. 6, 
s účinnosťou od 01.01.2023   
žiada  
o zverejnenie VZN č. 122 o poskytovaní sociálnych služieb a o sume úhrad, spôsobe jej 
určenia a platenia za poskytované sociálne služby, v plnom znení, ako to vyplýva 
z jednotlivých dodatkov. 
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Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, Bogner, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová,  za                      10 
Melich, Ondrusek, Mgr.Pupák, Bc.Tomaščin, Žigová 
                                                                                                                                  proti   0 
                                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  0 
K bodu 8 
Návrh VII. zmeny rozpočtu mesta Hurbanovo na rok 2022 a organizácií v jeho 
zriaďovateľskej pôsobnosti  
Materiály predkladala Ing. Kardhordó, vedúca ekonomického oddelenia MsÚ. Písomná 
správa tvorí prílohu zápisnice. 
8.1 Mesto Hurbanovo: 

Rozpočet mesta na rok 2022 bol schválený uznesením č. 541/2021- MZ, dňa 14. 12. 
2021 pri celkovej výške 8 998 429 €. Doteraz bolo schválených šesť zmien rozpočtu. 
Predložený návrh VII. zmeny rozpočtu obsahuje predovšetkým úpravu výšky štátnych 
dotácií na úroveň skutočných príjmov, úpravu výšky príjmov aj výdavkov jednotlivých 
rozpočtových organizácií a prerozdelenie prostriedkov v oblasti bežných výdavkov mesta. 
Návrh VII. zmeny rozpočtu mesta obsahuje nasledovné zmeny:  
Zvýšenie rozpočtovaných príjmov a s tým súvisiacich výdavkov:  
- navýšenie vlastných príjmov rozpočtových organizácií a ich použitie,  
- navýšenie štátnych dotácií na prenesené kompetencie a ich použitie na stanovený účel,  
- navýšenie dotácie z Envirofondu a jej použitie na nákup malých smetných nádob 
umiestnených na území mesta,  
- navýšenie ďalších účelových prostriedkov, získaných z grantov a ich použitie,  
- zvýšenie príjmov zo stravného od dôchodcov a zároveň zvýšenie výdavkov na 
stravovanie.  
Zvýšenie rozpočtovaných príjmov:  
- zvýšenie príjmov z prenajatých pozemkov, podľa skutočného plnenia príjmov.  
Zníženie rozpočtovaných príjmov a s tým súvisiacich výdavkov:  
- zníženie výšky dotácií v rámci projektu zameraného na podporu zamestnanosti v meste 
na reálnu hodnotu,  
- zníženie kapitálových dotácií týkajúcich sa projektu Využitie geotermálnej energie s 
použitím tepelného čerpadla, nakoľko dotáciu mesto obdrží až v roku 2023 a zníženie 
výdavkov súvisiacich s týmto projektom,  
- zníženie položky týkajúcej sa prijatých úverov z titulu zrušenia úveru a s tým súvisiace 
zníženie výdavkov na projekty Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti a 
Vodozádržné opatrenia v meste Hurbanovo.  
Zvýšenie rozpočtovaných výdavkov:  
- zvýšenie dotácií mesta pre rozpočtové organizácie predovšetkým na krytie zvýšených 
výdavkov na energie,  
- zvýšenie výdavkov na nákup nových notebookov v rámci programu 1.1.2.,  
- zvýšenie výdavkov na stravovanie v jednotlivých programoch, z dôvodu platenia 
finančného príspevku za január v mesiaci december,  
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- zvýšenie bežných výdavkov v rámci jednotlivých podprogramov potrebných na 
zabezpečenie chodu jednotlivých oddelení,  
- zvýšenie výdavkov na nemocenské dávky platené počas práceneschopnosti 
zamestnancov. Zníženie rozpočtovaných výdavkov:  
- zníženie výdavkov v rámci jednotlivých programov z titulu prehodnotenia ich výšky 
podľa skutočného čerpania. Presuny medzi výdavkovými položkami:  
- zníženie výdavkov v rámci podprogramu 12.8. a navýšenie dotácie pre ZPS Smaragd,  
- ďalšie presuny medzi položkami v rámci jednotlivých podprogramov v súlade so 
skutočnou potrebou ich čerpania 
Po zapracovaní všetkých navrhovaných úprav rozpočet zostane vyrovnaný, pri celkovej 
výške 9 986 601 €. Číselné vyjadrenie navrhovaných zmien je uvedené v tabuľkovej časti 
návrhu VII. zmeny rozpočtu mesta. Ostatné položky rozpočtu ostávajú nezmenené. 
 
Uznesenie  č. 11/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
VII. zmenu rozpočtu mesta na rok 2022 podľa predloženého návrhu. Celková výška 
rozpočtovaných príjmov aj výdavkov po zapracovaní všetkých úprav je 9 958 801 €. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, Bogner, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová,  za                      10 
Melich, Ondrusek, Mgr.Pupák, Bc.Tomaščin, Žigová 
                                                                                                                                  proti   0 
                                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  0 
 
8.2 Základná škola, Nám. Konkolyho-Thege 2, Hurbanovo 
Návrh III. zmeny rozpočtu ZŠ na rok 2022 obsahuje zvýšenie rozpočtu o 75 928 €, ktoré 
pozostáva:  
- z 3% valorizácie platov a zo zvýšenia o 8 642 €,  
- zo štátnej dotácie na zvýšené ceny energií 16 700 €,  
- zo zvýšenia vyzbieraných vzdelávacích poukazov o 1 212 €,  
- zo zvýšenia prostriedkov na projekt „Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II“ o 
26 160 €,  
- zo zvýšenia spoluúčasti meste na tomto projekte o 650 €,  
- zo zvýšenia dotácie na lyžiarsky o 3 000 €,  
- zo zvýšenia vlastných príjmov o 9 900 €,  
- z štátneho príspevku na učebnice 6 048 €,  
- z štátneho príspevku na „Podporu integrácie pre žiakov z Ukrajiny z EŠIF“ 2 616 €,  
- z odchodného 1 000 €,  
- z presunu zo mzdových prostriedkov na PN 620 €,  
- zo zvýšenia dopravného o 136 €.  
V rozpočte školského klubu detí je:  
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- zo zvýšenia vlastných príjmov o 3 500 €,  
- z presunu zo mzdových prostriedkov na PN 300 €.  
Rozpočet školskej jedálne:  
- presun z mzdových prostriedkov na PN 300 €. 
 
Uznesenie  č. 12/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
III. zmenu rozpočtu Základnej školy Nám. Konkolyho - Thege č. 2, Hurbanovo na rok 
2022 podľa predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, Bogner, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová,  za                       9 
Melich, Ondrusek, Bc.Tomaščin, Žigová 
                                                                                                                                  proti   0 
                                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  0 
Mgr. Pupák bol mimo rokovacej miestnosti. 
 
8.2 ZŠ s MŠ ÁF s VJM, Športová 7, Hurbanovo 

V rámci predloženého návrhu III. zmeny rozpočtu na rok 2022 sú zapracované 
nasledovné úpravy v rozpočte ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho s VJM: dotácia pre žiakov zo 
sociálne znevýhodneného prostredia je vyššia o 1 500 €, ako bolo pôvodne rozpočtované, 
štátna dotácia na vzdelávacie poukazy je zvýšená tiež o 1 500 €. Dotácia na úhradu 
cestovných nákladov žiakov, ktorí dochádzajú z obvodu mesta Hurbanovo, je zvýšená 
celkom o 300 € v súlade s predpokladanou výškou výdavkov do konca roka 2022. Príjem 
základnej školy je zvýšený o 200 € z preplatku ročného zúčtovania zdravotného poistenia 
a o 200 € zo zberu papiera. Zo mzdových prostriedkov ZŠ je presunutá čiastka na náhradu 
príjmu pri PN vo výške 400 €. Do rozpočtu EU projektu – asistent učiteľa „Pomáhajúce 
profesie v edukácii detí a žiakov II“ je zapracovaná dotácia vo výške 1 000 € na výplatu 
odmeny na základe kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a finančný príspevok 300 € na 
nákup učebných pomôcok.  
V rámci ŠKD sú rozpočtované príjmy zvýšené o 300 €, v dôsledku vyšších skutočných 
príjmov v danej oblasti. Do rozpočtu ŠKD je zapracovaná dotácia mesta vo výške 4300 € a 
presun vlastných príjmov 900 € z prevádzkových nákladov na pokrytie výdavkov 
spojených so mzdovými nákladmi a odvodmi do fondov odchádzajúceho zamestnanca.  
V rozpočte ŠJ je presun 770 € medzi položkami 610 – mzdové prostriedky a 620 – poistné 
a príspevok do poisťovní. Rozpočet MŠ je zvýšený o 11 000 €, ktorý tvorí nenormatívny 
finančný príspevok zo štátneho rozpočtu pre deti, ktoré majú jeden rok pred plnením 
povinnej školskej dochádzky. Príjem MŠ je zvýšený o 250 €, v súlade s očakávanou 
skutočnosťou k 31.12.2022. 
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Uznesenie  č. 13/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
III. zmenu rozpočtu  Základnej školy s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím 
jazykom maďarským - Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda, Ul. športová č.7, Hurbanovo na 
rok 2022 podľa predloženého návrhu. 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, Bogner, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová,  za                      10 
Melich, Ondrusek, Mgr.Pupák, Bc.Tomaščin, Žigová 
                                                                                                                                  proti   0 
                                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  0 
 
8.3 Materská škola, Nový diel 50, Hurbanovo 

III. zmena rozpočtu Materskej školy Hurbanovo nemá dopad na finančné 
prostriedky od zriaďovateľa, čiže MŠ nežiadala navýšenie príjmov od mesta Hurbanovo. 
Jedná sa o úpravu a presuny medzi jednotlivými položkami a navýšenie príjmov o získané 
príjmy z prostriedkov ŠR a ich následné prerozdelenie aj do čerpania výdavkov, navýšenie 
výdavkov na energie a presuny prostriedkov na nemocenské dávky. 
 
Uznesenie  č. 14/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
III. zmenu rozpočtu Materskej školy, so sídlom na ulici Nový diel 50, Hurbanovo na rok 
2022 podľa predloženého návrhu. 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, Bogner, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová,  za                      10 
Melich, Ondrusek, Mgr.Pupák, Bc.Tomaščin, Žigová 
                                                                                                                                  proti   0 
                                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  0 
8.4 Základná umelecká škola, Hurbanovo 

III. zmena rozpočtu ZUŠ-MAI Hurbanovo sa dotýka doplnenia rozpočtu o príjmy 
od zriaďovateľa, prijaté prostriedky z darov, resp. grantov a ich následné prerozdelenie aj 
do čerpania výdavkov.  

Príjmová časť rozpočtu: 1. Položka „Dotácia od mesta“ sa navyšuje o sumu 7.500 €. 
Z toho väčšina bude vo výdavkovej časti rozpočtu použitá na úradu výdavkov na 
všeobecné služby a časť na zabezpečenie materiálneho vybavenia pre výtvarný odbor a 
časť na mzdy pre zamestnancov mimopracovného pomeru. 
2. Položka „Granty“ sa zvyšuje o sumu 1.100 € za získanú dotáciu od Nadácie Pontis a 
Nitrianskeho samosprávneho kraja. Výdavková časť rozpočtu: 1. Výdavková časť 
rozpočtu sa upravuje o sumu položiek uvedených na príjmovej strane rozpočtu.  
2. Pri III. zmene dochádza aj k presunu finančných prostriedkov z miezd na prostriedky 
vyplatené zamestnancom prijatých mimo pracovného pomeru.  
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3. Výdavková časť rozpočtu sa upravuje aj o sumy už vyplatených prostriedkov na 
nemocenské dávky, prídelu do SF, zakúpeného materiálu, stravného zamestnancov, 
energií a podobne tak, aby súhlasilo predpokladané čerpanie k 31.12. so schváleným 
rozpočtom. 
 
Uznesenie  č. 15/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
III. zmenu rozpočtu Základnej umeleckej školy – Művészeti Alapiskola Hurbanovo, so 
sídlom na ulici Komárňanská 116, Hurbanovo na rok 2022 podľa predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, Bogner, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová,  za                      10 
Melich, Ondrusek, Mgr.Pupák, Bc.Tomaščin, Žigová 
                                                                                                                                  proti   0 
                                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  0 
 
8.5 Zariadenie pre seniorov Smaragd, Hurbanovo 

V predloženom návrhu IV. zmeny rozpočtu na rok 2022 sú zapracované nasledovné 
úpravy v rozpočte Zariadenia pre seniorov – Smaragd, Hurbanovo:  
V príjmovej časti rozpočtu  
- sa zvýšili príjmy o 54 573 € nasledovne: - dotácia podľa § 4 ods. 7 NV SR č. 103/2020 
Z. z. v znení NV SR č. 367/2021 Z. z. (tzv. ,,infekčný príplatok“) vo výške 7 290 € sa 
znížila v sume 44 €, z dôvodu vrátenia nevyčerpanej časti dotácie,  
- sa znížila dotácia od MPSVaR SR z dôvodu vrátenia finančného príspevku za 
neobsadené miesta vo výške 828 € sa zvýšili príjmy z dôvodu dotácie z rozpočtu Mesta 
Hurbanovo vo výške 20 000 €,  
- sa zvýšili príjmy z vratiek od Zdravotnej poisťovne Union za rok 2021 vo výške 355 €,  
- sa zvýšili príjmy poskytnuté MPSVaR SR - ,,inflačná pomoc“ vo výške 27 800 €.  
Vo výdavkovej časti rozpočtu  
- sa zvýšili výdavky na tarifné platy a príplatky vo výške 4 788 € (infekčný príplatok),  
- sa znížili výdavky na poistné vo výške 1 370 €,  
- sa zvýšili výdavky na energie (elektrina, plyn) vo výške 25 355 €  
- sa zvýšili výdavky na tovary a služby vo výške 25 800 €. 
1.) Zariadenie pre seniorov – Smaragd, ako zamestnávateľ, podal Žiadosť na Ministerstvo 
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o poskytnutie dotácie podľa § 4 ods. 
7 NV SR č. 103/2020 Z. z. v znení NV SR č. 367/2021 Z. z. (tzv. ,,infekčný príplatok“), 
ako odmeny pre zamestnancov (vrátane odvodov platených zamestnávateľom), ktorí počas 
obdobia výskytu a šírenia ochorenia COVID-19 v zariadení vykonávali pracovnú činnosť 
v bezprostrednom kontakte s klientami s ochorením COVID-19. Odmena bude vyplatená 
vo výplatnom termíne za mesiac november 2022, najneskôr však do 31.12.2022. Dotáciu 
je možné poskytnúť zamestnancom len ak bolo obdobie výskytu a šírenia COVID-19 v 
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zariadení oznámené ministerstvu spôsobom určeným v Pandemickom pláne MPSVaR SR 
a začiatok obdobia výskytu šírenia COVID-19 v zariadení bol v období od 1.6.2022. 
2.) Nakoľko sa spotrebiteľské ceny energií, služieb a ostatných komodít (elektrina, plyn, 
hygiena, potraviny) po prudkom náraste od začiatku roka sa neustále zvyšujú, dochádza k 
navýšeniu financií na výdavkovej časti rozpočtu Zariadenia pre seniorov – Smaragd, 
Hurbanovo. Na vykrytie zvýšených výdavkov Zariadenie pre seniorov – Smaragd, 
Hurbanovo požiadalo Mesto Hurbanovo o priznanie dotácie vo výške 20.000 €. Naše 
zariadenie počíta s očakávanou dotáciou od MPSVaR SR, ako ,,inflačná pomoc“ na rok 
2022 vo výške 27 800 €. Zároveň zariadenie úspory na položke 620 poistné fondy presúva 
na položku 630 na tovary a služby vo výške 3 000 €. Úprava rozpočtu na položkách 610, 
620, 630 je potrebná z dôvodu navýšenia finančných prostriedkov. 
 
Uznesenie  č. 16/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
IV. zmenu rozpočtu na rok  2022 Zariadenia pre seniorov Smaragd, Sládkovičova 30, 
Hurbanovo, podľa predloženého návrhu. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, Bogner, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová,  za                      10 
Melich, Ondrusek, Mgr.Pupák, Bc.Tomaščin, Žigová 
                                                                                                                                  proti   0 
                                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  0 
 
K bodu 9 
Návrh rozpočtu Mesta Hurbanovo na roky 2023, 2024, 2025 a organizácií v  jeho   
zriaďovateľskej pôsobnosti a stanovisko hlavného kontrolóra mesta 
Mgr. Závodský, primátor mesta konštatoval, že uvedený bod stiahne z rokovania MZ 
z dôvodu neschválenia VZN o zvýšení dani z nehnuteľností. 
 
K bodu 10 
Návrh na vyradenie majetku 
Materiál predkladala Ing. Kardhordó, vedúca ekonomického oddelenia MsÚ. Písomná 
správa tvorí prílohu zápisnice. 
Celková suma majetku na vyradenie = 117 213,96 €.  
Predložený návrh je spracovaný na základe návrhov jednotlivých dielčich 
inventarizačných komisií a ich obsah je k nahliadnutiu na mestskom úrade (majetok je 
uvádzaný v nadobúdacej hodnote).  
Uvedený majetok bude vyradený po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom k 31.12.2022. 
Rozpis významných položiek:  
1. Mestský úrad: suma: 530,91 € - poškodený a nefunkčný majetok ako napr. - el. varný 
kotol, písací stroj  
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suma: 5181,88 € - poškodený a nefunkčný majetok ako napr. - krovinorezy, kávovar, 
kosačka, počítač, tlačiarne 
2. MsP: suma: 452,54 € - poškodený, nefunkčný, zničený, opotrebovaný majetok ako napr. 
- skriňa rolet. so zásuv., skriňa dvojdv. sklen., stôl, skrinka, stolík  
suma: 1281,72 € - poškodený a nefunkčný majetok ako napr. - voliera, kanc. kreslo, 
alkoholtester, ventilátor, fotoaparát  
3. Požiarna zbrojnica: suma: 93,28 € - poškodený majetok ako napr. - knihovna, montážny 
stôl  
suma: 2815,65 € - poškodený, opotrebov. majetok ako napr. - rovnošaty, hadice, zásah. 
komplet, brigadírky, zásah. čižmy  
suma: 33,88 € - poškodený, opotrebov. majetok ako napr. - sedačka, stoly pracovné  
4. Ľadová plocha: suma: 35253,48 € - zničený, poškodený majetok ako napr. - plastový 
koberec  
suma: 808,69 € - zničený, poškodený, zastar. majetok ako napr. - výdajový pult, 
dvojposteľ, medzistena, skriňa zásuv., skriňa dvojdver., stôl, kreslá  
suma: 113,99 € - nepoužiteľný, nefunkčný majetok ako napr. - ventilátory, hot-dog 3 hroty 
5. Oddelenie služieb: suma: 7800,57 € - demontovaný majetok ako napr. - zberné 
stanovištia pri bytovkách  
suma: 16025,45 € - nevyužiteľný, poškodený majetok ako napr. - hydraulický lis -
separácia, zber. nádoby na BIO odpad  
suma: 9991,37 € - nefunkčný majetok ako napr. - montážna plošina MP13  
suma: 1022,37 € - opotrebovaný, nefunkčný majetok ako napr. - prepravné vane, kreslá 
čalúnené  
suma: 3035,12 € - poškodený, nefunkčný majetok ako napr. - krovinorez, motorová píla, 
kontajnery 1100 l - 2ks  
6. Oddelenie kultúry: suma: 1869,16 € - nepoužiteľný majetok ako napr. - DVD rekordér, 
mikrofon, mikrofónna súprava, knižné regále, monitor Acer, rebrík,  
suma: 1060,22 € - nepoužiteľný OTE majetok ako napr. - plyš. záv., stoličky čalúnené 5ks, 
reštauračné stoly 5ks  
7. CVČ: suma: 805,62 € - nerentabil. oprava majetku ako napr. - plynový kotol  
suma: 1101,24 € - zničený, nefunkčný majetok ako napr. - gymnastické lopty 5ks, 
tlačiareň, notebook, kancel. stolička  
8. Smaragd: suma: 8972,69 € - pokazený, nerentabil oprava, zastaralý majetok ako napr. - 
robot univerz., umývačka riadu s prísluš., suma: 2740,94 € - nefunkčný, poškodený, 
zničený majetok ako napr. - kreslá, stoličky, skrine dvojdv., stolík, rádio Sony, koberec, 
polohovateľ. kreslá, vysávač, válenda, mixér tyč  
9. ZŠ slovenská: suma: 1354,98 € - poškodený, pokazený ako napr. - rádiomagnetofón 
Toshiba, mikasa volejbal. Lopta 7 ks, žiacky stôl kovový 20ks, futbalové dresy 5ks, lopta 
christal 4KS, LOPTA Fusala plstenná 2ks,televízor Panasonic, fotoaparát, suma: 6518,72 
€ - poškodený majetok - ako napr. - spätný projektor, žiacke súpravy pre mechaniku, 
elektrotechniku, optiku statívový mater., súprava diapanelov pre fyziku, stojan k súprave, 
10. ŠJ pri ZŠ slov.: suma: 109,46 € - poškodený majetok ako napr. - nože, vidličky, 
lyžičky príborové, lyžica jedálenská Hotel 15ks, vidlička jedálenská Hotel 15ks, nôž 
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jedálenský Hotel 15ks, tanier hl. 17ks, tanier plytký 15ks, miska Empil 10ks  
11. MŠ Nový Diel: suma: 231,03 € - nefunkčný majetok ako napr. - TV LG  
12. ZŠ s MŠ Á. Fesztyho:  
suma: 5526,09 € - nefunčný, poškodený majetok ako napr. - IBM zost. 10ks, monitor 
Com. 11ks, monitor HP 4ks, monitor DELL 4ks, PC 20ks, kartot. chem. pok, k sem. 14ks, 
súpr. Chem. skla 20ks, súbor mod. mol.,staveb.mol.  
13. ŠJ pri ZŠ s MŠ Á. Fesztyho: suma: 897,76 € - nefunčný, poškodený majetok ako napr. 
- elektr. kotol  
suma: 125,75 € - poškodený majetok - ako napr. - kuchyňa Moka 
suma: 159,19 € - poškodený, zničený, zastaralý majetok - ako napr. - doska na krájanie 
6ks, pohár šampanské 3set, misa kompótová 32ks, tanier dezertný 10ks, stojan na dosky, 
doska na krájanie  
14. Základná umelecká škola: suma 1300,21 € - nefunkčný, poškodený majetok ako napr. 
- keyboard Yamaha NP, dron DJI Mavic Pro. 
 
V rámci diskusie sa poslanec Ondrusek pýtal na vyradenie plastového koberca ľadovej 
plochy. 
Ing. Kardhordó konštatovala, že nedal sa odstrániť bez poškodenia. 
Mgr. Závodský, primátor mesta bol tiež prítomný pri demontovaní a vzhľadom na 
životnosť sa úplne rozpadol. 
Bc. Tomaščin navrhol preveriť garanciu životnosti podlahy v zmluve. 
JUDr. Rusňák  doplnil, zamestnanci úseku služieb sa snažili opatrne demontovať 
plastový koberec, aby sa nepoškodil ale bol zanesený prachom a ďalšími nečistotami čo 
pôsobilo lámanie.  
 
Uznesenie  č. 17/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
1. s vyradením majetku podľa predloženého návrhu,  
2. s odpredajom použiteľného majetku za cenu minimálne 10 % z nadobúdacej hodnoty    
    majetku resp. za cenu určenú znaleckým posudkom  
3. s likvidáciou neupotrebiteľného a nepredajného majetku,  
4. s odpísaním pohľadávok v súlade s predloženým návrhom. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, Bogner, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová,  za                       9 
Melich, Ondrusek, Bc.Tomaščin, Žigová 
                                                                                                                                  proti   0 
                                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  0 
Mgr. Pupák bol mimo rokovacej miestnosti. 
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K bodu 11 
Správa k pohľadávkam k 30. 9. 2022 
Materiály predkladala Ing. Kardhordó, vedúca ekonomického oddelenia MsÚ. Písomná 
správa tvorí prílohu zápisnice. 

Mesto vykazovalo k 31.12.2021 celkové pohľadávky vo výške 281 009,96 EUR, z 
čoho predstavovali daňové pohľadávky 146 694,16 EUR a nedaňové pohľadávky v 
hodnote 134 315,80 EUR. V tabuľkovom prehľade nedaňových pohľadávok, je uvedená 
zmena pohľadávok vykazovaných k 31.12.2021 v priebehu roka 2022. Hodnota 
pohľadávok sa k 30.9. 2022 znížila o 82%. Najvýznamnejšími pohľadávkami mesta 
Hurbanovo sú pohľadávky vzniknuté z titulu vyrubovania dane z nehnuteľností a 
pohľadávky z poplatkov za komunálny odpad. V tabuľkovom prehľade je uvedený vývoj 
týchto pohľadávok v rokoch 2018 až 2021. V prvej tabuľke sú vyčíslené pohľadávky, 
ktoré boli splatné v roku 2018 alebo v skoršom období tzv. staré pohľadávky. Hodnota 
týchto pohľadávok k 30.09. 2022 je 69 405,42 EUR. V priebehu roka 2022 sa hodnota 
starých pohľadávok znížila o 2 153,24 EUR, z titulu úhrad od daňovníkov. Pohľadávky z 
dani z nehnuteľnosti vo výške 45 940,97 EUR tvoria nedoplatky voči právnickým osobám 
vo výške  13 373,88 EUR (9 spoločností)  a  nedoplatky  voči  fyzickým osobám  vo výške  
32 567,09 EUR (16 osôb).  
Z celkovej hodnoty nedoplatkov 45 940,97 EUR je postúpených správnemu oddeleniu na 
vymáhanie cca 61%. V druhej tabuľke je zobrazený vývoj stavu pohľadávok vzniknutých 
v roku 2019 v priebehu rokov 2019, 2020, 2021. Tieto pohľadávky sa počas roka 2020 - 
2022 znížili o cca 16 tis. EUR. Zostatok pohľadávok z dani z nehnuteľnosti k 30.09. 2022 
predstavuje nedoplatok voči právnickým osobám vo výške 730,14 EUR (6 osôb) a 
nedoplatky voči fyzickým osobám vo výške 3 861,52 EUR (129 osôb). V tretej tabuľke je 
uvedený vývoj pohľadávok z dani z nehnuteľnosti a poplatkov za komunálny odpad, ktoré 
boli splatné v roku 2020. Tieto pohľadávky sa k 30.09. 2022 znížili o cca 15 tis. EUR.  
V štvrtej tabuľke sú zobrazené celkové pohľadávky po lehote splatnosti za rok 2021.  
K 30.9. 2022 sa hodnota týchto pohľadávok znížila o 7 460,71 EUR.  
V piatej tabuľke sú zobrazené celkové daňové pohľadávky po lehote splatnosti k 30.9. 
2022, teda pohľadávky za minulé obdobia ( staré ) spolu s rokom 2019, 2020 a 2021. 
Hodnota týchto pohľadávok sa znížila o 13 430,35 EUR oproti stavu k 31. 12. 2021. 
V roku 2022 bola vyrubená daň z nehnuteľností vo výške 583 928,51 EUR z toho bolo k 
5.12. 2022 uhradených 538 445,18 EUR (92%). Výška poplatku za komunálny odpad v 
roku 2022 predstavuje 201 147,32 EUR, pričom z tejto hodnoty bolo k 5.12. 2022 
uhradených 179 222,79 EUR (89%). 
Zamestnanci mesta priebežne preverujú stav neuhradených pohľadávok, v prípade vzniku 
pohľadávok po uplynutí doby splatnosti sa dlžníkom posielajú upomienky a ak ani v 
náhradnej lehote nie sú pohľadávky zaplatené, tak sú posunuté na riešenie správnemu 
oddeleniu. 
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Uznesenie  č. 18/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
predloženú informatívnu správu k pohľadávkam. 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, Bogner, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová,  za                      10 
Melich, Ondrusek, Mgr.Pupák, Bc.Tomaščin, Žigová 
                                                                                                                                  proti   0 
                                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  0 
K bodu 12 
Návrh na schválenie členov komisií zriadených mestským zastupiteľstvom v 
Hurbanove 
Materiál predkladal Mgr. Závodský, primátor mesta. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 

Na základe zriadenia komisií a schválenia predsedov komisií pri mestskom 
zastupiteľstve, ktoré boli zriadené na ustanovujúcej schôdzi mestského zastupiteľstva 
konaného dňa 16.11.2022, je potrebné doplniť členov komisií, ktorých navrhli jednotlivý 
predsedovia komisií. 
 
Uznesenie  č. 19/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
zloženie členov komisií zriadených Mestským zastupiteľstvom v Hurbanove na volebné 
obdobie 2022 – 2026 v nasledovnom zložení:  
Komisia finančná, správy majetku mesta a verejnej súťaže:  Členovia :   
1. Ing. Martina Kardhordó, bytom Hurbanovo, Výskumnícka 5  
2. Ing. Peter Vojtek, bytom Hurbanovo, Mierová 33  
3. Ing. Jiří Havlíček, bytom Hurbanovo časť Nová Trstená 2287  
4. PaedDr. Marián Kluvanec, bytom Hurbanovo, Ul. 28. októbra 39  
5. Róbert Výboch, bytom Hurbanovo, Podzáhradná 26  
6. Renáta Kováčová, bytom Hurbanovo, Komárňanská 164                          
 
Komisia výstavby, územného plánovania a regionálneho rozvoja:  Členovia :  
1. Mária Orvoš Varga, bytom Hurbanovo, Ordódyho 808/22  
2. Miroslav Čerešník, bytom Hurbanovo, Sládkovičova 22/13  
3. Timea Vargová MBA, bytom Hurbanovo, Pivovarská 11  
4. František Molnár, bytom Hurbanovo, Pribetská 62  
5. Mgr. Magdaléna Zahoranová, bytom Nové Zámky, Dubová 12  
 



 
Zápisnica z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 

konaného dňa 14. 12. 2022 
- 24 - 

 
Komisia sociálna, bytová a zdravotná:  Členovia :  
1. Anna Žigová, bytom Hurbanovo, Súdna 38  
2. PaedDr., Mgr. Angelika Hájniková, bytom Hurbanovo, Práce 5  
3. Mgr. Renáta Šuláková, bytom Hurbanovo, Jiráskova 2  
4. Mgr. Monika Máčiková, bytom Hurbanovo, Sládkovičova 12/13  
5. Ing. Zoltán Veres, bytom Hurbanovo, Malinová 3  
6. Andrea Szabóová, bytom Hurbanovo, Robotnícka 28 
 
Komisia školstva a vzdelávania:  Členovia :  
1. Mgr. Nataša Ďurišová, bytom Hurbanovo, Smreková 649/13  
2. Mgr. Katarína Valachová, bytom Hurbanovo, Novozámocká 122/35  
3. PaedDr. Juraj Svitek, bytom Hurbanovo, Komárňanská 85/171  
4. Mgr. Marianna Kelemenová, Martovce 230  
 
Komisia verejného poriadku a dopravy:  Členovia :  
1. Kamil Filaga, bytom Hurbanovo, Agátová 27  
2. Slavomír Kajan, bytom Hurbanovo, Fesztyho 3507/15  
3. Diana Kládeková, bytom Hurbanovo, Nejedlého 2574/31  
4. Petr Kovács, bytom Hurbanovo, Sládkovičova 36/3  
5. Jozef Provazník, Hurbanovo časť Zelený Háj 1865  
 
Komisia podnikateľská, obchodu, poľnohospodárstva a zamestnanosti:  Členovia:  
1. Ing. Andrea Šimunčiová, bytom Hurbanovo, Sesílešská 3579/3  
2. Mgr. Linda Hamad Salhová, bytom Hurbanovo, Konkolyho 1545/12  
3. Petr Kovács, bytom Hurbanovo, Sládkovičova 36/3  
4. Marián Pánis, bytom Hurbanovo, Hroznová 2594/8  
 
Komisia kultúry a historických pamiatok:  Členovia:  
1. Vojtech Červenák, bytom Hurbanovo, Podzáhradná 52  
2. Miroslav Čerešník, bytom Hurbanovo, Sládkovičova 22/13  
3. Nikoleta Murcinová, bytom Hurbanovo, Školská 20  
4. RNDr. Mária Hamranová, bytom Hurbanovo, Pivovarská 2512/7  
 
Komisia životného prostredia, ochrany prírody, prírodných hodnôt a zdrojov:  
Členovia:  
1. Mgr. Roland Hulko, bytom Hurbanovo, Podzáhradná 1203/57  
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2. Mgr. Miklós Kecskés, bytom Hurbanovo, Sládkovičova 2579/6  
3. Ing. Gabriel Krivanek, bytom Hurbanovo, Kvetná 43  
4. Miklós Kecskés, bytom Hurbanovo, Sládkovičova 2579/6 
 
Komisia športu a spolupráce s mládežou:  Členovia:  
1. Ján Garai, Hurbanovo časť Vék 79  
2. Ladislav Kočkovič, bytom Hurbanovo, Ul. SNP 1593/6  
3. Nikoleta Murcinová, bytom Hurbanovo, Školská 20  
4. Karol Vas, bytom Hurbanovo, Komenského 7  
5. Mgr. Marcela Vidová, bytom Hurbanovo, Vodná 9 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, Bogner, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová,  za                      10 
Melich, Ondrusek, Mgr.Pupák, Bc.Tomaščin, Žigová 
                                                                                                                                  proti   0 
                                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  0 
 
K bodu 13 
Delegovanie členov do školských rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej    
pôsobnosti mesta 
Materiál predkladala Mgr. Valachová, referentka školstva MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 

Podľa § 25 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú 
členmi rady školy alebo školského zariadenia, ktorej zriaďovateľom je obec:  
2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov, 1 zvolený zástupca ostatných 
pedagógov, 4 zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy alebo 
školského zariadenia a 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.  
Zloženie a počet členov rady školy určuje zriaďovateľ s prihliadnutím na celkový počet 
zamestnancov zariadenia. Zástupcovia zriaďovateľa budú vykonávať svoju činnosť ako 
členovia rady školy/školského zariadenia v nasledovných zariadeniach : - Základná škola - 
Základná škola s MŠ Á.F. s vjm - Základná umelecká škola - Materská škola - Centrum 
voľného času. Na základe zmien v poslaneckom zbore v Hurbanove mesto predkladá 
návrh na zrušenie niektorých delegovaných zástupcov v radách škôl/šk. zariadení. 
Pri ostatných delegovaných zástupcoch zriaďovateľa v jednotlivých radách škôl a 
školských zariadení nedochádza k žiadnym zmenám. 
 
Uznesenie  č. 20/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
ruší  
Delegovanie zástupcov Mesta Hurbanovo v :  
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- Rade školy pri Základnej škole, Konkolyho - Thege 2, Hurbanovo:   
Jozef Doležaj, Mgr. Ľuboš Tužinčin  
- Rade školy pri Základnej škole s MŠ Á.F. s vjm, Športová 7, Hurbanovo:  
Eduard Ševčík, Mgr. Štefan Pupák  
Rade školy pri Základnej umeleckej škole, Komárňanská 116, Hurbanovo:  
Timea Vargová,  
- Rade šk. zariadenia pri centre voľného času, Novozámocká 10, Hurbanovo:     
František Schvarcz, Anna Žigová  
schvaľuje  
do rád škôl a školských zariadení ako doplňujúcich členov nasledovných delegátov:  
- Základná škola, Konkolyho - Thege č. 2 v Hurbanove:   
Mgr. Ladislav Ágh, Krátka 2302/3, Hurbanovo, Anna Žigová, Súdna 2662/38, Hurbanovo   
- Základná škola s MŠ Á. Fesztyho s vjm, Športová 7, Hurbanovo:  
Mgr. Ildikó Basternák, Zelená 2957/2, Hurbanovo, Peter Ondrusek, Poľná 469/7, 
Hurbanovo,  
- Základná umelecká škola, Komárňanská č. 116, Hurbanovo:  
Štefan Bogner, Novozámocká 107/11, Hurbanovo  
- Centrum voľného času, Novozámocká 10, Hurbanovo:  
Mgr. Ildikó Basternák, Zelená 2957/2, Hurbanovo, Mgr. Štefan Pupák, Nálepkova 
2362/27, Hurbanovo. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, Bogner, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová,  za                      10 
Melich, Ondrusek, Mgr.Pupák, Bc.Tomaščin, Žigová 
                                                                                                                                  proti   0 
                                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  0 
 
K bodu 14 
Návrh na schválenie členov dozornej rady spol. MsVaK – Vodárne a kanalizácie 
mesta    Hurbanovo, s.r.o. 
Materiál predkladal Mgr. Závodský, primátor mesta. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 

Na základe skutočnosti, že doterajší člen dozornej rady spoločnosti MsVaK – 
Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo Ctibor Melich sa dňa 08.09.2022 vzdal postu 
člena dozornej rady a zároveň na základe zmien v poslaneckom zbore Mestského 
zastupiteľstva v Hurbanove, predkladám návrh uznesenia vzatie na vedomie vzdanie sa 
Ctibora MELICHA funkcie člena dozornej rady a zároveň predkladám návrh na odvolanie 
Eduarda ŠEVĆÍKA a RNDr. Márie HAMRANOVEJ z postu člena dozornej rady 
spoločnosti MsVaK. Na doplnenie uvoľnených pozícii predkladám návrh vymenovať 
poslancov Mgr. Ladislav ÁGH, Ing. Norbert SEIFERT a Mgr. Štefan PUPÁK za členov 
dozornej rady spoločnosti MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o. so 
sídlom Komárňanská 69. 
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Uznesenie  č. 21/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie 
vzdanie sa Ctibora Melicha dňom 08.09.2022, funkcie člena dozornej rady spoločnosti 
MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o. so sídlom Komárňanská 69. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, Bogner, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová,  za                       9 
Ondrusek, Mgr.Pupák, Bc.Tomaščin, Žigová 
                                                                                                                                  proti   0 
Melich                                                                                                                       zdržal sa hlasovania  1 
 
Uznesenie  č. 22/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
odvoláva  
Eduarda Ševčíka a RNDr. Máriu Hamranovú z funkcie člena dozornej rady spoločnosti 
MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o. so sídlom Komárňanská 69  
menuje  
Mgr. Ladislava Ágha, Ing. Norberta Seiferta a Mgr. Štefana Pupáka za členov dozornej 
rady spoločnosti MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o. so sídlom 
Komárňanská 69. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, Bogner, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová,  za                      10 
Melich, Ondrusek, Mgr.Pupák, Bc.Tomaščin, Žigová 
                                                                                                                                  proti   0 
                                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  0 
 
K bodu 15 
Návrh riešenia stravovania seniorov v závodnej kuchyni v rámci sociálnej politiky 
mesta 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 

Mesto Hurbanovo v rámci svojej podnikateľskej činnosti zabezpečuje pre svojich 
zamestnancov, dôchodcov, ako aj pre ďalších stravníkov stavovanie vo vlastnej prevádzke. 
Nakoľko sa v súčasnosti zvyšujú ceny vstupov, ktoré sú súčasťou kalkulovanej ceny 
stravnej jednotky, kuchyňa mestského úradu je nútená navýšiť cenu obeda. Táto cena sa 
zákonom od 01.01.2023 zvýši na sumu 5,10 €. Kuchyňa mestského úradu v súčasnosti varí 
pre dôchodcov cca 30-40 obedov denne. Zvýšenie ceny zo 4,80 € na 5,10 € za jeden obed 
sa teda bude týkať aj ich.  Táto  cena za obed je pre  mnohých  dôchodcov už príliš vysoká  
(v súčasnosti dôchodcovia za 1 obed hradia 4,30 €). Nárast všetkých cien v súčasnej dobe 
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privádza dôchodcov do situácie, keď si nevedia zabezpečiť základné potreby. Zvýšenie 
ceny za jeden obed je preto pre mnohých dôchodcov neúnosná. Snahou mesta Hurbanovo 
je v rámci sociálnej politiky mesta zabezpečiť, aby mali dôchodcovia pravidelne dostupný 
aspoň obed za primeranú cenu. Preto navrhujeme pre dôchodcov schválenie príspevku na 
stravu vo výške 0,80 €, ktorý bude hradiť mesto Hurbanovo, tým by dôchodca za jednu 
odobratú stravu hradil čiastku 4,30 €. Tento príspevok na stravu môžu využiť poberatelia 
dôchodkov starobných, predčasných, invalidných a pozostalostných penzií s trvalým 
pobytom na území mesta Hurbanovo, ktorých jediným zdrojom príjmu je ich dôchodok. 
Príspevok je možné využiť maximálne na počet stravných lístkov zodpovedajúcich počtu 
kalendárnych dní v danom mesiaci. Mesto Hurbanovo má na tento účel v rámci rozpočtu 
plánované potrebné finančné prostriedky. Na schválenie uznesenia je potrebný súhlas 
nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. 
 
Uznesenie  č. 23/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
s účinnosťou od 01.01.2023 do 31.12.2023 príspevok na stravovanie vo výške 0,80 € na 
jeden obed pre poberateľov dôchodkov starobných, predčasných, invalidných a 
pozostalostných penzií, ktorí majú trvalý pobyt na území  mesta Hurbanovo a stravujú sa 
v jedálni Mestského úradu Hurbanovo, alebo odoberajú obedy z tejto jedálne a ktorých 
dôchodok je ich jediným zdrojom príjmu. V jednom mesiaci je možné kúpiť pre jednu 
osobu stravné lístky s uplatnením zľavy maximálne v počte zodpovedajúcom počtu 
kalendárnych dní v mesiaci. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, Bogner, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová,  za                      10 
Melich, Ondrusek, Mgr.Pupák, Bc.Tomaščin, Žigová 
                                                                                                                                  proti   0 
                                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  0 
 
K bodu 16 
Schválenie zadania  pre spracovanie návrhu Urbanistickej štúdie lokality 
„Vinohrady (regulačný blok ND1)“ 
Materiál predkladala Mgr. Zahoranová, vedúca oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ. 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice.   

Mestské zastupiteľstvo na 31. zasadnutí schválilo zámer dať vypracovať 
Urbanistickú štúdiu lokality „Vinohrady (regulačný blok ND1)„. Predmetom riešenia je 
spracovanie urbanistickej štúdie v lokalite „Vinohrady (regulačný blok ND1)“ ako 
prehlbujúceho územnoplánovacieho podkladu, ktorý bude slúžiť ako podklad pre potreby 
územného rozhodovania o umiestnení stavieb a využití územia v navrhovanej lokalite. 
Urbanistická štúdia bude spracovaná v zmysle platnej legislatívy ( zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších 
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predpisov, vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a 
územnoplánovacej dokumentácii, vyhlášky č. 453/2000 Z.z.) ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov a požiadaviek 
ostatných osobitných predpisov. Urbanistická štúdia bude obstaraná a spracovaná v 
zmysle § 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, ako prehlbujúci 
územnoplánovací podklad v zmysle odsúhlaseného zadania predkladaného mestskému 
zastupiteľstvu ako príloha tohto materiálu. Obstarávanie bude podľa § 2a zákona č. 
50/1996 Zb. v znení neskorších predpisov zabezpečené prostredníctvom odborne 
spôsobilej osoby Ing. arch. Petra Derevenca, preukaz odbornej spôsobilosti vydaný 
Ministerstvom dopravy výstavby a regionálneho rozvoja pod registračným číslom 400, v 
súčinnosti s mestom Hurbanovo. Dňa 26.04.2022 bolo zvolané stretnutie poslancov 
mestského zastupiteľstva k danej problematike so spracovateľom Ing. Arch. Derevenecom 
(ďalej zodpovedná osoba). Zodpovedná osoba spracovala po stretnutí predbežný podklad, 
ktorý sa zaslal poslancom MSZ dňa 03.05.2022 mailom na pripomienkovanie.  
K predmetnému materiálu vzišli otázky, na ktoré sa po konzultácii so zodpovednou 
osobou zaslali odpovede dňa 13.05.2022 poslancom mestského zastupiteľstva. Mesto 
neobdržalo žiadne ďalšie námietky, otázky ani pripomienky k danému materiálu ani k 
odpovediam. Vzhľadom na danú skutočnosť zodpovedná osoba pristúpila k spracovaniu 
návrhu zadania. So stavebného zákona vyplýva potreba schvaľovania každej fázy 
urbanistickej štúdie MSZ, preto predkladáme na vedomie návrh zadania a zároveň 
žiadame o schválenie ďalšej fázy spracovania urbanistickej štúdie. 
Fázy spracovania urbanistickej štúdie: 1. Prípravné práce – (pracovné stretnutie 
zodpovednej osoby s poslancami mestského zastupiteľstva)  
2. Spracovanie zadania a prerokovanie – Aktuálne predkladaný materiál  
3. Návrh urbanistickej štúdie (opätovne sa zašle poslancom, komisii regionálneho rozvoja 
a výstavby, prípadne sa určia dotknuté orgány)  
4. Čistopis Urbanistickej štúdie (finálna fáza). 
 
Mgr. Pupák apeloval na pripomienkové konanie, nakoľko Ing. arch. Derevenec nedal 
reálne odpovede a z jedenástich otázok odpovedal iba na štyri.  
Primátor mesta konštatoval, že Ing. arch. Derevenec na pracovnom stretnutí zdôraznil, že 
návrh urbanistickej štúdie nie je definitívny. Vypracovanie je podmienkou stavebného 
zákona. Detaily a technické záležitosti zatiaľ neboli riešené. Ďalšie kroky a zmeny 
v spracovaní urbanistickej štúdie sú v rámci vyplatenej ceny.  
Ďalšie dotazy mal Bc. Tomaščin, Melich a PaedDr., Mgr. Hajníková.  
 
Uznesenie  č. 24/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
Zadanie pre spracovanie Urbanistickej štúdie lokality „Vinohrady (regulačný blok ND1)“  
schvaľuje  
zabezpečiť u spracovateľa vypracovanie Návrhu Urbanistickej štúdie lokality „Vinohrady  
(regulačný blok ND1)“. 
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Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, Bogner, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová,  za                      10 
Melich, Ondrusek, Mgr.Pupák, Bc.Tomaščin, Žigová 
                                                                                                                                  proti   0 
                                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  0 
 
K bodu 17 
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2023 
Materiál predkladal Ing. Cserge, hlavný kontrolór mesta. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice.   

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023 je predkladaný podľa ustanovení 
§ 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov.  
A. Tematické kontroly: A.1. Kontrola zverejňovania zmlúv v centrálnom registri zmlúv v 
zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v Zariadení pre 
seniorov – Smaragd Hurbanovo, Sládkovičova 30, IČO: 311 94 231. Kontrolované 
obdobie 2. polrok 2022.  
A.2. Kontrola zverejňovania zmlúv v centrálnom registri zmlúv v zmysle zákona č. 
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v Základnej škole Nám. Konkolyho – 
Thege č. 2 Hurbanovo, IČO: 378 61 123. Kontrolované obdobie 2. polrok 2022.  
A.3. Kontrola zverejňovania zmlúv v centrálnom registri zmlúv v zmysle zákona č. 
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v Základnej škole s materskou školou 
Arpáda Fesztyho s vyuč. jaz. maďarským, Športová 7, Hurbanovo, IČO: 378 61 158. 
Kontrolované obdobie 2. polrok 2022.  
B. Ostatné kontroly: B.1. Kontroly vykonané na základe uznesení MZ v Hurbanove.  
B.2. Kontroly vykonané na základe žiadosti primátora mesta, ak vec neznesie odklad.  
B.3. Kontroly vykonané na mieste z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa 
hlavný kontrolór dozvedel pri výkone kontrolnej činnosti.  
C. Ostatné úlohy: C.1. Vypracovanie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu 
záverečného účtu mesta za rok 2022.  
C.2. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti HK za rok 2022.  
C.3. Zvyšovanie odbornosti v oblasti kontroly účasťou na odborných seminárov, školení a 
zasadnutí organizovaných Združením hlavných kontrolórov SR. 
Postup kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta sa riadi §§ 20 až 27 zákona NR SR 
č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite. 
 
Uznesenie  č. 25/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
schvaľuje  
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo na I. polrok 2023. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
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Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, Bogner, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová,  za                      10 
Melich, Ondrusek, Mgr.Pupák, Bc.Tomaščin, Žigová 
                                                                                                                                  proti   0 
                                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  0 
 
K bodu 18 
Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2023 
Materiál predkladal Mgr. Závodský, primátor mesta. Písomná správa tvorí prílohu 
zápisnice. 
1. zasadnutie MZ - dňa 9.2.2023  
2. zasadnutie MZ - dňa 23.3.2023  
3. zasadnutie MZ - dňa 4.5.2023  
4. zasadnutie MZ - dňa 29.6.2023  
5. zasadnutie MZ - dňa 21.9.2023  
6. zasadnutie MZ - dňa 9.11.2023  
7. zasadnutie MZ - dňa 14.12.2023  
V prípade potreby je možné zvolať neplánované zasadnutie na návrh primátora mesta Mgr. 
Petra Závodského alebo poslancov mestského zastupiteľstva. Termíny plánovaných 
zasadnutí sú len orientačné, v prípade nepredvídaných udalostí je možné termín zasadnutia 
posunúť podľa potreby. 
 
Mgr. Pupák predložil pozmeňujúci návrh k plánu zasadnutí MZ v roku 2023, nakoľko 
nemyslí si, že sedem zasadnutí MZ je postačujúce. Považuje za vhodné, aby rokovanie MZ 
bolo každý posledný štvrtok v mesiaci. Navrhol rokovať častejšie a tým pádom by bolo 
menej bodov na prerokovanie. 
Mgr. Závodský, primátor mesta apeloval na krátky časový interval prípravy materiálov so 
zverejnením. Z toho dôvodu bol navrhnutý šesť týždňový interval medzi rokovaniami.  
 
Hlasovanie za pozmeňujúci návrh Mgr. Pupáka: 
1. zasadnutie MZ - dňa 26.1.2023  
2. zasadnutie MZ - dňa 23.2.2023  
3. zasadnutie MZ - dňa 30.3.2023  
4. zasadnutie MZ - dňa 27.4.2023  
5. zasadnutie MZ - dňa 25.5.2023  
6. zasadnutie MZ - dňa 29.6.2023  
7. zasadnutie MZ - dňa 28.9.2023  
8. zasadnutie MZ - dňa 26.10.2023 
9. zasadnutie MZ - dňa 30.11.2023 
10. zasadnutie MZ - dňa 14.12.2023 
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Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, Mgr.Pupák, Ondrusek, Žigová                                za                       5 
                                                                                                                           proti   0 
PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová, Melich, Bc.Tomaščin, Bogner   zdržal sa hlasovania   5 
Pozmeňujúci návrh Mgr. Pupáka nebol schválený. 
 
 
Hlasovanie za pôvodný návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove na rok 2023 podľa predloženého 
návrhu. 
 
Z prítomných 10 poslancov hlasovalo: 
Bogner, RNDr.Hamranová, Melich, Bc.Tomaščin, Žigová                               za                       5 
Mgr. Pupák                                                                                                        proti   1 
Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, PaedDr.,Mgr.Hajníková, Ondrusek                        zdržal sa hlasovania   4 
Pôvodný návrh na uznesenie poslancami nebol schválený. 
 
Mgr. Pupák sa ospravedlnil a z pracovných dôvodov opustil rokovaciu miestnosť. 
 
K bodu 19 – R ô z n e 
19.1 Súhlas s odpredajom pozemkov – Milan Kasanovský – II. kolo 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ.  Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 672/2022-MZ zo dňa 
13.09.2022 bolo schválené zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo odpredať pozemky v k. 
ú. Bohatá (ulica Pivovarská), zapísaných na LV č. 907, a to parcelu registra „C“ č. 
1485/34 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 m2 a parcelu registra „C“ č. 1485/33 – 
ostatné plochy o výmere 90 m2 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Milana 
Kasanovského a Mgr. Moniky Kasanovskej, obaja bytom Sládkovičova 2588/26, 947 03 
Hurbanovo - Bohatá, podľa § 9a, ods. 8. písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
platnom znení, za kúpnu cenu stanovenú v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s 
majetkom Mesta Hurbanovo vo výške 9,00 €/m2 , t.j. kúpna cena celkom: 828,00 €. 
Zámer mesta bol zverejnený zákonným spôsobom na úradnej tabuli a webovej stránke 
mesta. Schválenie odpredaja nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v platnom znení si vyžaduje súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých 
poslancov mestského zastupiteľstva. 
 
Uznesenie  č. 26/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
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s odpredajom pozemkov v k. ú. Bohatá, zapísaných na LV č. 907, a to parcelu registra „C“ 
č. 1485/34 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 m2 a parcelu registra „C“ č. 1485/33 
– ostatné plochy o výmere 90 m2 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Milana 
Kasanovského a Mgr. Moniky Kasanovskej, obaja bytom Sládkovičova 2588/26, 947 03 
Hurbanovo – Bohatá, za kúpnu cenu 9,00 €/m2, t.j. kúpna cena celkom: 828,00 €, podľa § 
9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Poplatky 
spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí nadobúdateľ  
odôvodňuje  
prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne: Žiadané pozemky priamo susedia a sú 
využívané ako súčasť rodinného domu ako predzáhradka a záhradka. Tento rodinný dom 
je vo vlastníctve žiadateľov a tieto pozemky nie sú pre Mesto Hurbanovo využiteľné pre 
iné účely. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, Bogner, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová,  za                       9 
Melich, Ondrusek, Bc.Tomaščin, Žigová 
                                                                                                                                  proti   0 
                                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  0 
 
19.2 Súhlas s odpredajom pozemkov – Západoslovenská distribučná, a.s. – II. kolo 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ.  Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 671/2022-MZ zo dňa 
13.09.2022 bolo schválené zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo odpredať pozemky v k. 
ú. Bohatá, zapísaných na LV č. 907, a to parcelu registra „C“ č. 2818 – zastavaná plocha a 
nádvorie o výmere 169 m2 a parcelu registra „C“ č. 1446/11 – zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 34 m2 do výlučného vlastníctva spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., 
so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, podľa § 9a, ods. 8. písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v platnom znení, za dohodnutú kúpnu cenu vo výške 15,00 €/m2 , t. j. 
kúpna cena celkom: 3.045,00 €. Zámer mesta bol zverejnený zákonným spôsobom na 
úradnej tabuli a webovej stránke mesta. Schválenie odpredaja nehnuteľnosti podľa § 9a, 
ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení si vyžaduje súhlas 
trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 
 
Uznesenie  č. 27/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s odpredajom pozemkov v k. ú. Bohatá, zapísaných na LV č. 907, a to parcelu registra „C“ 
č. 2818 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 169 m2 a parcelu registra „C“ č. 1446/11 
– zastavaná plocha a nádvorie o výmere 34 m2 do výlučného vlastníctva spoločnosti 
Západoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, za kúpnu 
cenu 3.045,00 €, podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
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platnom znení. Poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí nadobúdateľ.   
odôvodňuje  
prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne: Na vyššie uvedených pozemkoch sa 
nachádzajú stavby – distribučné trafostanice TS 0011-203 (na parcele č. 2818) a TS 0011-
207 (na parcele 1446/11). Uvedené trafostanice sú vo vlastníctve žiadateľa. Z toho dôvodu 
má žiadateľ záujem vysporiadať pozemky, na ktorých sú umiestnené vyššie uvedené 
stavby trafostaníc. V danom prípade sa jedná o verejný záujem. 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, Bogner, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová,  za                       9 
Melich, Ondrusek, Bc.Tomaščin, Žigová 
                                                                                                                                  proti   0 
                                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  0 
 
19.3 Žiadosť o odkúpenie pozemkov – Západoslovenská distribučná, a.s. –I. kolo 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ.  Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 

Dňa 29.09.2022 obdržalo Mesto Hurbanovo žiadosť od spoločnosti 
Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, zapísaná v 
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 3879/B, IČO: 
36 361 518, ohľadom odkúpenia pozemkov pod existujúcimi stavbami trafostaníc, ktoré 
pozemky sú vo vlastníctve mesta. Jedná sa o nasledovné pozemky: - parcela registra „C“ 
č. 1664/5 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9 m2, zapísaná na LV č. 2376, k. ú. 
Hurbanovo (ulica Komárňanská – areál bývalej pôrodnice), - parcela registra „C“ č. 
1664/4 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 27 m2 , zapísaná na LV č. 2376, k. ú. 
Hurbanovo (ulica Komárňanská – areál bývalej pôrodnice) - parcela registra „C“ č. 83/15 
– zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9 m2, zapísaná na LV č. 907, k. ú. Bohatá (ulica 
Pribetská – park Hliník) - parcela registra „C“ č. 83/14 – ostatná plocha o výmere 48 m2, 
zapísaná na LV č. 907, k. ú. Bohatá (ulica Pribetská – park Hliník).  
Na vyššie uvedených pozemkoch sa nachádzajú stavby – distribučné trafostanice TS 0011- 
262 (na parcele č. 1664/5 a 1664/4) a TS 0011-263 (na parcele č. 83/15 a 83/14). Uvedené 
trafostanice sú vo vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ má záujem vysporiadať pozemky, na 
ktorých sú umiestnené stavby trafostaníc. V súčasnej dobe je uzatvorená Nájomná zmluva 
o dočasnom používaní pozemku č. 18/2004 zo dňa 09.11.2004 medzi Mestom Hurbanovo 
a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. Platnosť uvedenej nájomnej zmluvy je 
do 31. 12. 2034. Spoločnosť ZSD, a.s. nám telefonicky potvrdila, že o vypovedanie 
nájomnej zmluvy nemajú záujem z dôvodu, že by Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
predaj žiadaných pozemkov neodsúhlasilo. V prípade odsúhlasenia odpredaja pozemkov, 
sa do Kúpnej zmluvy zakomponuje veta, kde sa uvedie, že Nájomná zmluva č. 18/2004 sa 
ruší dňom zápisu nového vlastníka Západoslovenská distribučná, a.s. do katastra 
nehnuteľností, a to rozhodnutím o povolení zápisu nového vlastníka do katastra.  
V zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo je výška kúpnej 
ceny stanovená na 22 €/m2 (parcela registra „C“ č. 1664/5 a 1664/4, v k. ú. Hurbanovo) a 
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9 €/m2 (parcela registra „C“ č. 83/15 a 83/14, v k. ú. Bohatá). Žiadateľ navrhuje kúpnu 
cenu vyššie uvedených pozemkov vo výške 15,00 €/m2, t.j. kúpna cena pozemkov by bola 
v celkovej výške 1.395,00 €. 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. 
 
NÁVRH NA UZNESENIE:  
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
k o n š t a t u j e,  
že odpredaj pozemkov: - parcela registra „C“ č. 1664/5 – zastavaná plocha a nádvorie o 
výmere 9 m2, zapísaná na LV č. 2376, k. ú. Hurbanovo (ulica Komárňanská – areál 
bývalej pôrodnice), - parcela registra „C“ č. 1664/4 – zastavaná plocha a nádvorie o 
výmere 27 m2, zapísaná na LV č. 2376, k. ú. Hurbanovo (ulica Komárňanská – areál 
bývalej pôrodnice), - parcela registra „C“ č. 83/15 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
9 m2, zapísaná na LV č. 907, k. ú. Bohatá (ulica Pribetská – park Hliník), - parcela registra 
„C“ č. 83/14 – ostatná plocha o výmere 48 m2, zapísaná na LV č. 907, k. ú. Bohatá (ulica 
Pribetská – park Hliník), do vlastníctva žiadateľa spoločnosti Západoslovenská 
distribučná, a.s. za kúpnu cenu vo výške 15,00 €/m2, je prípad hodný osobitného zreteľa. o 
d ô v o d ň u j e prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne:  
Na vyššie uvedených pozemkoch sa nachádzajú stavby – distribučné trafostanice TS 0011-
262 (na parcele č. 1664/5 a 1664/4) a TS 0011-263 (na parcele 83/15 a 83/14). Uvedené 
trafostanice sú vo vlastníctve žiadateľa. Z toho dôvodu má žiadateľ záujem vysporiadať 
pozemky, na ktorých sú umiestnené vyššie uvedené stavby trafostaníc. 
s c h v a ľ u j e  
zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo odpredať pozemky: - parcela registra „C“ č. 1664/5 
– zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9 m2, zapísaná na LV č. 2376, k. ú. Hurbanovo 
(ulica Komárňanská – areál bývalej pôrodnice), - parcela registra „C“ č. 1664/4 – 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 27 m2, zapísaná na LV č. 2376, k. ú. Hurbanovo 
(ulica Komárňanská – areál bývalej pôrodnice), - parcela registra „C“ č. 83/15 – zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 9 m2, zapísaná na LV č. 907, k. ú. Bohatá (ulica Pribetská – 
park Hliník), - parcela registra „C“ č. 83/14 – ostatná plocha o výmere 48 m2, zapísaná na 
LV č. 907, k. ú. Bohatá (ulica Pribetská – park Hliník), do vlastníctva žiadateľa 
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava za 
kúpnu cenu vo výške 15,00 €/m2, t. j. kúpna cena spolu: 1.395,00 €. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
             za                       0 
Mgr.Basternák, Bogner, PaedDr.,Mgr.Hajníková, Melich, Bc.Tomaščin               proti   5 
Mgr.Ágh, RNDr.Hamranová, Ondrusek, Žigová                                                      zdržal sa hlasovania           4 
Tento návrh na uznesenie poslancami MsZ nebol prijatý. 
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19.4 Súhlas s odpredajom pozemku a súhlas s vyhotovením geometrického plánu –  
        Bevatron s.r.o. 
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ.  Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 

Stavebník, spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 
47 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, 
vložka číslo: 3879/B, IČO: 36 361 518 v zastúpení spoločnosti Bevatron s.r.o. požiadala o 
vyjadrenie k projektovej dokumentácii a súhlasu s odkúpením časti pozemku v k. ú. 
Bohatá pod plánovanú kioskovú transformačnú stanicu v rámci realizácii stavby: „KO, 
Hurbanovo Chatková oblasť, VNK, TS, NNK“. Osadenie novej trafostanice je plánované 
na parcele registra „C“ č. 3467 – ostatná plocha o výmere cca 35 m2 (presná výmera a 
číslo parcely bude určené podľa vyhotoveného geometrického plánu). Uvedený pozemok 
je evidovaný na LV č. 2869 a je vo vlastníctve mesta Hurbanovo. V prípade odsúhlasenia 
odpredaja žiadaného pozemku, dá žiadateľ vypracovať geometrický plán na oddelenie 
parcely na vlastné náklady. 
 
Uznesenie  č. 28/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
súhlasí  
s odpredajom pozemku v k. ú. Bohatá (pri rekreačnej oblasti Bagrovisko), ktorý bude 
presne označený parcelným číslom a výmerou podľa vyhotoveného geometrického plánu 
na oddelenie parcely, na ktorej je plánované umiestnenie kioskovej transformačnej stanice 
v rámci realizácii stavby: „KO, Hurbanovo Chatková oblasť, VNK, TS, NNK“. 
Geometrický plán dajú vyhotoviť žiadatelia na vlastné náklady. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, Bogner, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová,  za                       9 
Melich, Ondrusek, Bc.Tomaščin, Žigová 
                                                                                                                                  proti   0 
                                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  0 
 
19.5 Žiadosť o prenájom verejného priestranstva na vytvorenie parkovacích miest –     
        Prosocia  
Materiál predkladal Ing. Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ.  Písomná správa tvorí 
prílohu zápisnice. 

Dňa 28.10.2022 obdržalo Mesto Hurbanovo žiadosť od organizácie Prosocia, 
neverejný poskytovateľ sociálnych služieb, so sídlom Á. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo, 
ohľadom prenájmu verejného priestranstva na vytvorenie parkovacích miest. Jedná sa o 
prenájom pozemkov v k. ú. Bohatá (ul. Sládkovičova) a to: parcela registra „C“ č. 1410/65 
– ostatná plocha, „C“ č. 1410/66 – ostatná plocha, „C“ č. 1410/67 – ostatná plocha, „C“ č. 
1410/68 – ostatná plocha, „C“ č. 1410/69 – ostatná plocha, „C“ č. 1410/70 – ostatná 
plocha (každá parcela o výmere 18 m2 - 6x). Dôvodová správa:  
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V rámci plánovanej investície, stavby „ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE 

PROSOCIA – ROZŠÍRENIE KAPACÍT KOMUNITNEJ SOCIÁLNEJ 
STAROSTLIVOSTI“, ktoré plánuje organizácia Prosocia vybudovať na pozemku parciel 
registra „CKN“ číslo 1415 a 1416, v katastrálnom území Bohatá, mesta Hurbanovo, na 
Ulici Novozámocká č. 116/23, je v pláne vytvoriť dostupnú komunitnú starostlivosť pre 
občanov s ŤZP. K realizácii tejto vízie však chýbajú kapacity na parkovanie. Daný kontext 
potreby zaistenia danej starostlivosti je v súlade s Národnými prioritami rozvoja 
sociálnych služieb na roky 2021-2030 podporený trendom vývoja sociálnych služieb v 
súvise so zabezpečením dostupnosti sociálnych služieb v súlade s potrebami komunity, 
podporou rozvoja sociálnych služieb a odborných činností komunitného charakteru ako aj 
podporou prechodu prijímateľov sociálnych služieb z inštitucionálnej starostlivosti na 
komunitnú starostlivosť, budovaním sociálnych služieb na komunitnej úrovni v rámci 
prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť. Víziou organizácie Prosocia je 
výstavba nového špecializovaného zariadenia v meste Hurbanovo, čím sa rozšíria kapacity 
komunitnej sociálnej starostlivosti zo súčasných 15 na kapacitu 23 klientov. Realizáciou 
tohto projektu sa riešia identifikované potreby i problémy cieľových skupín i cieľového 
územia. Projekt nadväzuje na existujúcu infraštruktúru a vybavenie zariadení sociálnych 
služieb na danom území, nakoľko danú službu organizácia Prosocia už aktívne poskytuje, 
sú známe nedostatky a potreby v danej oblasti a taktiež ide o potrebu navýšenia kapacity 
komunitnej sociálnej starostlivosti. Zákon č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení v 
§ 9a, ods. 9, písm. c) pripúšťa prenajať majetok mesta bez verejnej súťaže alebo 
dobrovoľnej dražby v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých mestské 
zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov zastupiteľstva. 
Nakoľko žiadateľ v rámci plánovanej investície, stavby „ŠPECIALIZOVANÉ 
ZARIADENIE PROSOCIA – ROZŠÍRENIE KAPACÍT KOMUNITNEJ SOCIÁLNEJ 
STAROSTLIVOSTI“, ktoré plánuje organizácia Prosocia vybudovať na pozemku parciel 
registra „CKN“ číslo 1415 a 1416, v katastrálnom území Bohatá, mesta Hurbanovo, na 
Ulici Novozámocká č. 116/23, je potrebné vytvoriť dostupnú komunitnú starostlivosť pre 
občanov s ŤZP. K realizácii tejto vízie však chýbajú kapacity na parkovanie. Bolo by preto 
nevhodné, aby sa tieto pozemky prenajali formou verejnej súťaže alebo dobrovoľnej 
dražby. Mesto Hurbanovo navrhuje riešiť uvedený prípad v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) 
zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení. 
 
Bc. Tomaščin, pán Ondrusek, Mgr. Ágh a pán Melich podporili službu organizácie 
Prosocia. 
 
Uznesenie  č. 29/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
konštatuje,  
že prenájom pozemkov, parcely registra „C“ č. 1410/65 – ostatná plocha, „C“ č. 1410/66 – 
ostatná plocha,  „C“ č. 1410/67 – ostatná plocha, „C“ č. 1410/68 – ostatná plocha, „C“ č. 
1410/69 – ostatná plocha, „C“ č. 1410/70 – ostatná plocha (každá parcela o výmere 18 
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m2) v k. ú. Bohatá pre žiadateľa Prosocia, neverejný poskytovateľ sociálnych služieb, so 
sídlom Á. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo je prípad hodný osobitného zreteľa   
odôvodňuje prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne:  
Žiadateľ v rámci plánovanej investície, stavby „ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE 
PROSOCIA – ROZŠÍRENIE KAPACÍT KOMUNITNEJ SOCIÁLNEJ 
STAROSTLIVOSTI“, ktoré plánuje organizácia Prosocia vybudovať na pozemku parciel 
registra „CKN“ číslo 1415 a 1416, v katastrálnom území Bohatá, mesta Hurbanovo, na 
ulici Novozámocká č. 116/23, je potrebné vytvoriť dostupnú komunitnú starostlivosť pre 
občanov s ŤZP. K realizácii tejto vízie však chýbajú kapacity na parkovanie 
schvaľuje 
zverejnenie svojho zámeru prenajať pozemky, parcely registra „C“ č. 1410/65 – ostatná 
plocha, „C“ č. 1410/66 – ostatná plocha,  „C“ č. 1410/67 – ostatná plocha, „C“ č. 1410/68 
– ostatná plocha, „C“ č. 1410/69 – ostatná plocha, „C“ č. 1410/70 – ostatná plocha (každá 
parcela o výmere 18 m2) v k. ú. Bohatá pre žiadateľa Prosocia, neverejný poskytovateľ 
sociálnych služieb, so sídlom Á. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v 
platnom znení na úradnej tabuli a webovej stránke Mesta Hurbanovo, a to najmenej 15 dní 
pred schvaľovaním tohto nájmu mestským zastupiteľstvom. Cena nájmu sa určuje podľa 
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo, príloha č. 1, odsek 2, 
písmeno a 3) vo výške 1,00 €/m2 ročne, t. j. nájomné spolu 108,00 € ročne. Nájomná 
zmluva sa uzatvára na obdobie 10 rokov. V prípade, že sa stavba „ŠPECIALIZOVANÉ 
ZARIADENIE PROSOCIA – ROZŠÍRENIE KAPACÍT KOMUNITNEJ SOCIÁLNEJ 
STAROSTLIVOSTI“ nezrealizuje do 2 rokov od nadobudnutia právoplatnosti stavebného 
povolenia, nájomná zmluva zaniká. Vytvorené parkovacie miesta musia mať charakter 
zeleného parkovania - parkovaciu plochu budú tvoriť zatrávňovacie dlažby s dažďovými 
prielohmi a vegetáciou. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, Bogner, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová,  za                       9 
Melich, Ondrusek, Bc.Tomaščin, Žigová 
                                                                                                                                  proti   0 
                                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  0 
 
19.6 Správa mestskej polície k lokalite Aba 
Materiál predkladal pán Provazník, náčelník MsP.  Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 

Plnenie úloh mestskej polície v lokalite Aba je vykonávané v súlade so Zákonom 
SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov. Činnosť MsP je v 
tejto lokalite vykonávaná pravidelne podľa naplánovanej inštruktáže zameraná najmä na 
kontrolu dodržiavania verejného poriadku, na predchádzanie vytvárania čiernych skládok, 
na kontrolu dodržiavania platných ustanovení VZN mesta Hurbanovo a na objasňovanie 
priestupkov v rámci vecnej a miestnej príslušnosti. V rámci svojich právomocí MsP riešila 
i podnety a požiadavky zo strany občanov, primátora mesta, poslancov mestského 
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zastupiteľstva, inštitúcií a organizácií nachádzajúcich sa na území mesta. Za hlavnú 
problematiku v tejto oblasti môžeme považovať marginalizovanú rómsku komunitu bez 
základnej občianskej vybavenosti, ktorá obýva chatrče po vinároch často i bez 
vysporiadania vlastníctva. V tejto lokalite dochádza k páchaniu kriminality a častým 
nepokojom medzi osadníkmi. V tomto roku bola v siedmych prípadoch hladka MsP 
privolaná ku krádežiam z toho v piatych prípadoch bol skutok vykonaný vlámaním. 
Uvedené prípady boli na mieste odovzdané podľa vecnej príslušnosti OO PZ Hurbanovo. 
Väčšina prípadov bola zistená po dlhšom časovom období a po znehodnotený stôp na 
mieste činu a zo strany poškodeného nedochádza k samotnému oznámeniu prípadu.  
V uvedenej lokalite boli zo strany MsP ako aj OO PZ vykonané opatrenia zvýšením 
hliadkovej činnosti na vytipovaných miestach boli osadené fotopasce a MsP vykonáva 
postriežky doposiaľ bez kladného výsledku. Zistené poznatky boli odovzdané na ďalšiu 
realizáciu. Medzi rómskou komunitou dochádza častým vzájomným napádaním a 
nepokojom vo väčšine prípadov je hliadka MsP privolaná po anonymnom oznámení a po 
vykonaní nápravy končia veci doriešené bez oznamovateľa. V dvoch prípadoch bolo 
zistené podozrenie z trestného činu ublíženia a zdravý, ktoré boli na mieste odovzdané OO 
PZ. Boli zistené poznatky vo veci vykonávania úžerníctva práve v spojení nelegálnym 
prenájmom a podozrenie z nelegálneho odberu elektrickej energie. Vo veci sú vykonávané 
opatrenia. Ďalej boli vykonané opatrenia k predchádzaniu zakladania čiernych skládok, 
kde MsP v siedmych prípadoch zistila páchateľa pôvodcu skládok. Prípady boli 
zadokumentované v piatych prípadoch a odstúpené na správne oddelenie. MsP vykonáva 
asistenciu pri odchyte túlavých psov z OZ Veselá Labka, ktoré sú často nebezpečné a 
jedná sa práve o psou po osadníkoch rómskej komunity. Osadníci týchto chatrčí boli s 
MsP zmapovaný a zoznam bol spracovaný podľa katastrálnej mapy v spolupráci so 
správnym orgánom mesta. Zoznam sa pravidelne obnovuje, kvôli častej migrácii 
rómskych rodín. V záujme plnenia úloh pri zabezpečení verejného poriadku v tejto lokalite 
Mestská polícia úzko spolupracuje s Policajným zborom Slovenskej republiky, teda 
Obvodným oddelením PZ Hurbanovo, ako aj Okresným riaditeľstvom PZ Komárno. 
Spolupráca s Policajným zborom je kooperovaná najmä pri určovaní priorít prevencie 
kriminality, ochrany verejného poriadku, ochrany majetku občanov a majetku mesta.  
V úzkej súčinnosti s policajným zborom je stále prejednávaný nápad protiprávnych konaní 
v rámci uvedenej lokality a sú prijímané opatrenia smerujúce k zníženiu nápadu v oblasti 
trestných činov a priestupkov. 
 
Bc. Tomaščin sa poďakoval pánovi náčelníkovi za predloženie správy. 
Žiadal, aby mesto vykonalo kroky voči neprispôsobivým obyvateľom, ktorí neoprávnene 
bývajú v lokalite Aba. 
 
Uznesenie  č. 30/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
berie na vedomie  
správu Mestskej polície Hurbanovo k lokalite Aba. 
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Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, Bogner, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová,  za                       9 
Melich, Ondrusek, Bc.Tomaščin, Žigová 
                                                                                                                                  proti   0 
                                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  0 

 
K bodu 20 – D i s k u s i a 

V rámci diskusie sa Bc. Tomaščin informoval o vyplatenej faktúre 
BYTKOMFORTu, s.r.o. Nové Zámky a zároveň aj správcovi bytových domov GRAND 
Kolárovo. 
Ing. Dobi vysvetlil, že v bytovom dome existuje jediný byt za ktorý mesto platí náklady 
správe mestského bytového fondu. Súkromné osoby si zvolili za správcu bytov 
Bytkomfort, s.r.o. a z toho dôvodu fakturujú obaja správcovia. 
Mgr. Basternák dotazovala aktuálne zloženie dozornej rady MsVaK – Vodárne 
a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o. okrem novozvolených osôb. 
Mgr. Závodský pomenoval členov: Bc. Tomaščin a pani Žigová. 
RNDr. Hamranová srdečne pozvala obyvateľov mesta na podujatie s názvom „Vianočné 
Hurbanovo“, ktoré sa bude konať na Nám. Konkolyho-Thege. 
15. - 16. 12. 2022 sa uskutočnia vianočné trhy, vystúpenie detí ZŠ a ZUŠ v kultúrnom 
dome a bude možnosť fotiť sa s maskotmi Máša a Medveď. 
Dňa 18.12.2022 v parku Hliník sa uskutoční vianočný beh šampiónov po uliciach 
v Bohatej a v rímskokatolíckom kostole sv. Ladislava bude prebiehať priamy prenos svätej 
omši na RTVS2.  
Informovala o prerušení výchovno-vzdelávacej činnosti v ZŠ s MŠ Á.F. s VJM od 
15.12.2022 do 18.12.2022, t.j. štyri dni na základe odporúčania RÚVZ Komárno z dôvodu 
zvýšeného výskytu akútnych respiračných ochorení. Podobne aj v MŠ Nový diel bola 
prerušená výchovno-vzdelávacia činnosť od 15.-19.12.2022.  
Na záver popriala všetkým k nadchádzajúcim sviatkom veľa spokojnosti, dobré zdravie 
a rodinnej pohody. 
 
K bodu 21 – Záver 

Nakoľko  program  rokovania  mestského zastupiteľstva  bol prerokovaný, primátor 
mesta Mgr. Peter Závodský sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a  
k nadchádzajúcim vianočným sviatkom poprial príjemné prežitie v kruhu svojich rodín 
v plnom zdraví a ukončil 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove.  
  
 
                                                                                            Mgr. Peter  Z á v o d s k ý 

                                                                                        primátor mesta 
 
Overovatelia:   Mgr. Ladislav Ágh   
                          Štefan Bogner 


