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Z á p i s n i c a 

zo 4.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,  

ktoré sa konalo dňa 25. 1. 2023 

 

Rokovanie  4.  zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v  Hurbanove otvoril      Mgr. 

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

tejto zápisnice).  

 

 Ďalší prítomní: RNDr. Mária Hamranová, zástupkyňa primátora mesta 

Ing. Róbert Dobi, vedúci správneho oddelenia MsÚ 

Ing. Martina Kardhordó, vedúca ekonomického oddelenia MsÚ 

                              Mgr. Katarína Valachová, referentka školstva MsÚ 

JUDr. Miroslav Rusňák, vedúci oddelenia ÚS a OH 

                              Jozef Provazník, náčelník Mestskej polície Hurbanovo 

                               

Neprítomní - ospravedlnení:    Ing. Koloman Cserge, hlavný kontrolór mesta 

                                                Mgr. Magdaléna Zahoranová, vedúca odd. RR 

 

Primátor mesta Mgr. Peter Závodský predložil návrh programu rokovania: 

  1. Otvorenie, schválenie pracovných komisií a zapisovateľky 

  2. Interpelácia 

  3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 

  4. Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 131 o príspevkoch v školstve 

  5. Návrh Dodatku č. 10 k VZN č. 105 o určení výšky finančných prostriedkov na dieťa   

      materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a školských zariadení    

      v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

  6. Návrh rozpočtu Mesta Hurbanovo na roky 2023, 2024, 2025 a organizácií v  jeho    

      zriaďovateľskej pôsobnosti a stanovisko hlavného kontrolóra mesta 

  7. Návrh rozdelenia dotácií z rozpočtu mesta Hurbanovo pre športové, kultúrne,    

      záujmové združenia, spolky a cirkvi na rok 2023 

  8. Rôzne 

    8.1 Žiadosť o prenájom verejného priestranstva na vytvorenie parkovacích miest –     

          Prosocia – II. kolo 

    8.2 Odpredaj nehnuteľností – Jozef Ruško a Margita Rušková – I. kolo 

    8.3 Súhlas so zámerom podať žiadosť o poskytnutie príspevku v rámci výzvy Fondu na   

          podporu športu 

    8.4 Súhlas s podaním žiadosti o poskytnutie príspevku a realizáciou verejného   

          obstarávania na stavebné práce v rámci výzvy MAS 

    8.5 Súhlas s prenájmom pozemkov pod cestou na ul. Árpáda Fesztyho so SPF 

    8.6 Projekty mesta Hurbanovo – informatívna správa 

    8.7 Žiadosť o prenájom pozemku - Lukostrelecké združenie Zlatý jeleň Hurbanovo –  
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          I. kolo 

    8.8 Zrušenie vecného bremena na pozemok - Ing. Peter Slota 

    8.9 Zmena sídla OZ Mikroregión Hurbanovo – informatívna správa 

    8.10 Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2023 

 9. Diskusia 

10. Záver   

 

Mgr. Peter Závodský, primátor mesta konštatoval, že počtom 11 prítomných poslancov 

je MZ uznášaniaschopné. 

 

Hlasovanie za návrh programu rokovania: 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 

Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, Bogner, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová,  za                      10 
Melich, Ondrusek, Bc.Tomaščin, Žigová 

                                                                                                                                  proti   0 

 Mgr. Pupák                                                                                                              zdržal sa hlasovania  1 

Návrh programu rokovania 4. zasadnutia mestského zastupiteľstva  konaného dňa 25. 01. 

2023 bol desiatimi poslancami schválený. 

 

Primátor mesta predložil návrh na zloženie  pracovných  komisií a určil zapisovateľku a 

overovateľov zápisnice nasledovne: 

Návrhová komisia: Mgr. Ildikó Basternák, Bc. Štefan Tomaščin, Mgr. Štefan Pupák 

Do návrhovej komisie boli hlasovaním – „za“ – 9, „proti“ – 0, „zdržal sa“ – 2 (Mgr. 

Pupák, Bc. Tomaščin) zvolení navrhnutí členovia. 

Mandátová komisia: Mgr. Ladislav Ágh, Štefan Bogner, RNDr. Mária Hamranová 

Do mandátovej komisie boli hlasovaním – „za“ – 7, „proti“ – 0, „zdržal sa“ – 3 (dotknutí)  

zvolení navrhnutí členovia. 

Zapisovateľka:                                   Silvia Fejesová 

 

Overovatelia:      Ctibor Melich  

                                                                        Peter Ondrusek 

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 Mgr. Pupák informoval z akého dôvodu bol porušený 

rokovací poriadok MZ pri 3. zasadnutí MZ a prečo nebol vyhotovený zvukovo-obrazový 

záznam. 

Mgr. Závodský, primátor mesta konštatoval, že v rokovacom poriadku je uvedené, že 

okrem riadneho zasadnutia MZ, návrh programu nemusí obsahovať body interpelácia 
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a diskusia. Priamy prenos zasadnutia treba sedem dní vopred objednať, v tomto prípade to 

z technickej stránky nebolo možné zabezpečiť. 

- Ďalej pán poslanec dotazoval na plán aktualizácie maďarskej verzie webovej stránky 

mesta. 

Ing. Solár, správca IT a WEBu mestského úradu uviedol, že z kapacitných dôvodov nie je 

možné aktualizovanie dvoch rôznych jazykových verzií stránok.  

Mgr. Závodský, primátor mesta doplnil, že dôležité veci sú prekladané, na kompletný 

preklad mesto nemá zamestnanca. 

- Pýtal sa, na aký účel boli použité ušporené finančné prostriedky pri nových notebookoch, 

ktoré niektorí poslanci odmietli. 

Mgr. Závodský, primátor mesta konštatoval, že finančné prostriedky boli posunuté do 

rezervného fondu mesta v roku 2022. 

- Pýtal sa na výšku ušetrených finančných prostriedkov zo strany mesta pri neusporiadaní 

mestského reprezentačného plesu.  

Mgr. Závodský, primátor mesta konštatoval, že zo strany mesta nebola prepočítaná suma 

úspory. Zdôraznil, že ani ďalšie mestá neorganizujú mestské plesy z úsporných dôvodov. 

- Informoval sa, či je pravda, že mesto dostalo pokutu vo výške 2 000 € z dôvodu 

neodobrania zazmluvneného množstva elektriny. 

Ing. Kardhordó uviedla, že je to súčasť fakturácie za elektrickú energiu a sú to zmluvné 

penále za neodobrané množstvo energie.  

Mgr. Závodský, primátor mesta doplnil, mesto to nečakalo, že v dnešnej dobe sa môže 

vyskytnúť takáto situácia. Prisľúbil, že na online rokovaní Republikovej rady ÚMS sa 

poradí s ostatnými primátormi miest a situáciu bude riešiť.  

Mgr. Pupák žiadal pána primátora, aby oslovil dodávateľa elektrickej energie a pokúsil sa 

dohodnúť o odpustení pokuty.  

- Dotazoval na štádium riešenia poškodenej miestnej komunikácie Á. Fesztyho – Nám. 

Konkolyho-Thege a Slobody. 

Mgr. Závodský, primátor mesta odpovedal, že dažďové vpuste, ktoré boli zanesené sa 

vyčistili. Dodávateľom boli zaslané fotky poškodených miest, ktoré postupne budú 

odstránené.  

- Informoval sa, z akého dôvodu sa mesto neobráti na miestnych obchodníkov, 

podnikateľov pri nákupe kompostovateľných vriec, pracovných pomôcok, atď., nakoľko 

sa kupujú z rôznych firiem Slovenska. 

JUDr. Rusňák uviedol, že na kompostovateľné vrecká bolo verejné obstarávanie, mesto 

získalo príspevok z Environmentálneho fondu. 

- Dotazoval priebeh vyberaní nových smetných nádob umiestnených v meste. 

JUDr. Rusňák uviedol, že tiež boli poskytnuté finančné zdroje z Environmentálneho 

fondu. Na pracovnej porade bola vybraná modrá farba. Nádoba je kvalitný nemecký 

výrobok a bola vysúťažená verejným obstarávaním.  

- Informoval sa o štádiu verejného obstarávania na dodávateľa správcovskej spoločnosti na 

byty na ul. Sládkovičovej.  
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Mgr. Závodský, primátor mesta konštatoval, že ešte trvá výpovedná lehota, opakovane  

prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa správcovskej služby. Fungovať by mala od 1. 

marca 2023. 

Poslanec Ondrusek sa ospravedlnil, nakoľko na minulom zasadnutí zle uviedol názov 

ulice pri tlmočení sťažnosti občana ohľadne zatekania dažďovej vody do dvora. Jedná sa 

o ulicu Jesenského. Prosil o riešenie problematiky. 

- Ďalej požiadal o možnosť vybetónovania chodníka medzi radmi hrobov v bohatskom 

katolíckom cintoríne. 

Vedúci oddelenia ÚS a OH, JUDr. Rusňák prisľúbil overenie situácie a podanie 

informácie. 

Poslankyňa Žigová upriamila pozornosť na stále parkujúce vozidlo pre Dönner pred 

lekárňou Salvator, či platí za parkovanie každý deň alebo má povolenie od mesta. 

- Ďalej uviedla, že na mestských pozemkoch pred niektorými podnikateľskými subjektmi 

sú umiestnené veľké skaly.  

- Informovala sa, prečo sa dažďová voda odstraňuje z podnikateľského subjektu spôsobom 

čerpania na miestnu komunikáciu.   

Mgr. Závodský, primátor mesta informoval, že pred lekárňou Salvator nebol schválený 

žiadny prenájom parkovacieho miesta. Poprosil pána náčelníka o preverenie situácie.  

- Umiestnenie skaly pred železiarstvom sa preverí. 

- Dažďovú vodu žiaden podnikateľský subjekt by nemal odvádzať na verejné 

priestranstvo. Podľa vyhlášky likvidácia by mala prebiehať v rámci areálu.  

Poslanec Melich tlmočil sťažnosť obyvateľov ulice Nový diel na odstránenie  

nahromadeného odpadu všetkého druhu u neprispôsobivých občanov.  

Mgr. Závodský, primátor mesta poznamenal, že likvidáciu nelegálnej skládky môže 

mesto zabezpečiť tým spôsobom ako na ul. Novozámockej. Prezídium PZ v Nitre 

vyšetruje neoprávnené nakladanie s odpadmi. Zo strany mesta bolo podané trestné 

oznámenie na PZ – odbor odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej 

kriminality Nitra. Sumu 4 000 € za odstránenie odpadu bude žiadať mesto ako náhradu 

škody v rámci trestného konania. Zisťuje sa pôvodca odpadu. 

Poslankyňa Žigová sa pýtala, koľkým obyvateľom boli zadržané vodičské preukazy za 

neplatenie za dane, odpady. 

Mgr. Závodský, primátor mesta poznamenal, že ukončuje sa aktuálny zoznam dlžníkov, 

následne budú riešené ďalšie kroky v zmysle výzvy.  

Poslanec Bogner sa informoval o oreze konárov stromov na ul. 1. mája, nakoľko padajúce 

konáre ohrozujú chodcov a vozidlá.  

- Prosil v rámci prevencie, či by nebolo vhodné umiestnenie kamier v mestskej časti Aba. 

Mgr. Závodský, primátor mesta uviedol, že opakovane bol vyzvaný majiteľ pozemkov 

kde rastú stromy, prisľúbil vykonanie orezu. Bližšie informácie vie poskytnúť Ing. 

Krivanek.  

- K umiestneniu kamier konštatoval, že kamera potrebuje prívod elektrického napätia 

a prepojenie na internet. Bližšie informácie podal pán Provazník, náčelník mestskej 

polície. 



 

Zápisnica zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 

konaného dňa 25. 1. 2023 

- 5 - 

 

Mgr. Ágh žiadal o vyznačenie priechodu pre chodcov na frekventovanej ceste križovatky 

ulíc Á. Fesztyho – Konkolyho. 

Mgr. Závodský, primátor mesta uviedol, že materiál vyznačenie priechodov pre chodcov 

bude ďalší bod dnešného rokovania. 

PaedDr., Mgr. Hajníková sa pýtala, či sú zmapované výtlky na cestách v meste a v akom 

horizonte sa plánuje oprava. 

- prosila o urgentné riešenie chodníku pred základnou školou Konkolyho – Thege, 

v prípade dažďa je nepoužívateľný, asfalt je zrolovaný a drží sa tam voda.  

- Tlmočila dotaz obyvateľov mestskej časti Vék, ako postúpilo mesto s kúpou pozemkov 

v cintoríne. 

Mgr. Závodský, primátor mesta informoval, že výtlky na cestách zmapuje mestská polícia 

a v jarných mesiacoch sa pristúpi k opravám. Prosil obyvateľov mesta, keď majú 

vedomosť o nebezpečnom výtlku, aby to nahlásili mestskej polícii alebo priamo na 

mestský úrad. 

- Chodník pri základnej škole sa preverí. 

- O kúpe pozemkov pán primátor poznamenal, že vlastník stále nemá geometrický plán 

o zameraní a tiež prisľúbil, že sa prihlási ako náhle budú pozemky vysporiadané. 

Bc. Tomaščin sa informoval, či má mesto vedomosť o plánovanej novostavbe predajne 

novozámockej COOP Jednoty v mestskej časti Bohatá. 

- Informoval o odpredaje budovy bývalého internátu Strednej odbornej školy techniky 

a mechanizácie v Hurbanove, kde sa plánuje vybudovanie sociálnych bytov. Pýtal sa na 

možnosť podpory zo strany mesta. 

- Pripomenul prepadnutý, nebezpečný chodník pred vchodom č. 28 na ul. Sládkovičova. 

- Poďakoval komisiám za akčnú prácu a zasadania pred týmto zastupiteľstvom. 

Mgr. Závodský, primátor mesta uviedol, že sa uskutočnilo stretnutie s predsedom 

predstavenstva v danej veci. Potvrdil zámer o vybudovaní predajne COOP Jednota. 

- Mesto sa dozvedelo o odpredaní budovy bývalého internátu SOŠTaM, účel zatiaľ nie je 

známy. V zmysle územného plánu mesta nie je možné vybudovanie sociálnych bytov. Ak 

by mal niekto záujem o vybudovanie bytov, musí požiadať o zmenu územného plánu 

mesta, inak nie je možné vydať stavebné povolenie. 

- Dôvod prepadnutia chodníku na Sládkovičovej ulici bude preverený. 

Ing. Seifert - obyvatelia ul. Sládkovičova sa informovali, či na platených parkovacích 

miestach môžu parkovať aj nákladné vozidlá, nakoľko je problém s vyparkovaním 

osobným vozidlom. 

Po druhé, či mesto skontroluje to, že na vyznačenom mieste parkuje vozidlo s inou ŠPZ-

kou ako je vyznačené na tabuli pred parkovacím miestom. 

Mgr. Závodský, primátor mesta uviedol, že prioritne mal by parkovať s tým vozidlom, na 

ktoré má prenajaté parkovacie miesto. Mesto preverí situáciu. 

 

K bodu 3 

Kontrola uznesení z predchádzajúcého zasadnutia mestského zastupiteľstva                  

Na 2. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, konaného dňa 14. decembra 

2022 boli prijaté uznesenia od čísla 8 do 30/2022 - MZ.  
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Ukladaciu časť malo uznesenie č. 10/2022 – MZ. 

V uznesení Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  žiadalo 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. 

Úloha bola splnená. 

Na 3. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, konaného dňa 19. januára 

2023 bolo prijaté uznesenie č. 31/2023 – MZ, ktoré ukladaciu časť neobsahovalo. 

 

K bodu 4  

Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 131 o príspevkoch v školstve 

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

tvorí prílohu zápisnice. 

Tento 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.  

Na základe požiadavky viacerých poslancov vám mesto predkladá návrh dodatku, v 

ktorom sa vypúšťa výška a spôsob úhrady režijných nákladov pre stravníkov. 

Návrh dodatku č. 3 k VZN č. 131 o príspevkoch v školstve bol vyvesený na úradnej tabuli 

mesta a webovej stránke od 5.1.2023. Pripomienky písomne alebo elektronicky bolo 

možné podať do 15.1.2023. Do uvedeného dátumu nebola elektronicky ani poštou 

doručená žiadna pripomienka. 

 

PaedDr. Mgr. Hajníková prosila poslancov o schválenie pripraveného materiálu.  

Mgr. Pupák, predseda Komisie finančnej, správy majetku mesta a verejnej súťaže pri MZ 

v Hurbanove uviedol, že prijatie VZN prinesie potrebu vykryť výdavky v celkovej výške 

viac ako 20 000 eur. Problémom tohto VZN je, že nepomáha adresne odkázaným žiakom / 

rodičom, ale plošne bez rozdielu príjmu a odkázanosti. Rovnakú podporu ako rodina v 

hmotnej núdzi alebo slobodná matka dostane aj nadštandardne zarábajúci rodič / rodičia. 

Režijné náklady sú pritom súčasťou ceny služby (poskytovanie stravy), ktorú mesto 

prostredníctvom školských jedální poskytuje svojim obyvateľom. Komisia odporúča dané 

VZN prijať, ale do budúcna navrhuje pripraviť schému podpory pre najzraniteľnejších a 

odkázaných. 

 

Uznesenie  č. 32/2023-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 131 o príspevkoch v školstve 

s účinnosťou od 1. 3. 2023 podľa predloženého návrhu bez pripomienky. 
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Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 

Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, Bogner, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová,  za                      11 
Melich, Ondrusek, Mgr.Pupák, Seifert, Bc.Tomaščin, Žigová 

                                                                                                                                  proti   0 

                                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  0 

 

K bodu 5 

Návrh Dodatku č. 10 k VZN č. 105 o určení výšky finančných prostriedkov na dieťa  

materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a školských zariadení  

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

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

tvorí prílohu zápisnice. 

VZN č. 105 – o určení výšky finančných prostriedkov na dieťa materskej školy, 

žiaka základnej umeleckej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Dodatok č. 10 - zmena § 3 spočíva v aktualizovaní výšky finančných prostriedkov 

určených na mzdy a prevádzku na jedno dieťa/žiaka.  

Pri úprave sa zohľadňujú kritériá v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v 

školstve a školskej samospráve stanovené pre jednotlivé školy a školské zariadenia:  

- forma organizácie výchovy, vzdelávania a stravovania  

- počet hodín vzdelávania poskytovaných deťom  

- počet detí / žiakov a počet zamestnancov šk. zariadenia  

- zaradenie zamestnancov do platových tried, skutočnosť, či zamestnanec poberá kreditový 

príplatok a jeho výšku, valorizácia platov zamestnancov.  

V súlade s uvedenými kritériami sú zostavené rozpočty jednotlivých zariadení, ktoré 

predstavujú východiskový materiál na stanovenie výšky finančných prostriedkov na mzdy 

a prevádzku na 1 dieťa / žiaka pri zohľadnení skutočného počtu detí / žiakov k 15.9.2022. 

Návrh Dodatku č. 10 k Všeobecne záväznému nariadenie mesta č. 105 o určení 

výšky finančných prostriedkov na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta bol vyvesený na úradnej tabuli 

mesta a webovej stránke od 9.1.2023. Pripomienky písomne alebo elektronicky bolo 

možné podať do 19.1.2023. Do uvedeného dátumu nebola elektronicky ani poštou 

doručená žiadna pripomienka. 

 

Uznesenie  č. 33/2023-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

Dodatok č. 10 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 105 o určení výšky finančných 

prostriedkov na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta podľa predloženého návrhu 

bez pripomienky. 
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Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 

Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, Bogner, RNDr.Hamranová,                                           za                      10 
Melich, Ondrusek, Mgr.Pupák, Seifert, Bc.Tomaščin, Žigová 

                                                                                                                                  proti   0 

PaedDr.,Mgr.Hajníková                                                                                           zdržal sa hlasovania  1 

 

K bodu 6 

Návrh rozpočtu Mesta Hurbanovo na roky 2023, 2024, 2025 a organizácií v  jeho  

zriaďovateľskej pôsobnosti a stanovisko hlavného kontrolóra mesta 

Materiály predkladala Ing. Kardhordó, vedúca ekonomického oddelenia MsÚ. Písomná 

správa tvorí prílohu zápisnice. 

6.1 Mesto Hurbanovo: 

Mgr. Pupák predniesol stanovisko Komisie finančnej, správy majetku mesta a verejnej 

súťaže pri MZ v Hurbanove k rozpočtu mesta.  

Návrh rozpočtu mesta na rok 2023 najväčšiu časť výdavkov tvoria mzdy 

zamestnancov mesta a organizácií v jeho pôsobnosti. Rovnako významnú časť tvoria 

zároveň výdavky na tovary a služby a to hlavne výdavky na energie. Tieto dve položky v 

každej jednej rozpočtovej kapitole porástli najmarkantnejšie, čomu bolo potrebné 

prispôsobiť celkový vzhľad rozpočtu.  

V prípade miezd ide o 7% navýšenie tarifných platov od 1. januára a o 10% navýšenie od 

1. septembra u zamestnancov mesta a nepedagogických zamestnancov.  

V prípade pedagogických zamestnancov dôjde takisto k dvojnásobnému zvýšeniu 

tarifných platov o 10% od 1. januára a o ďalších 10% od 1. septembra.  

V tomto prípade je dôležité zdôrazniť, že sa zvyšovali tarifné platy a nie osobné príplatky 

resp. odmeny.  

V prípade energií je predikcia výdavkov o čosi zložitejšia, keďže závisí od vysúťažených 

cien a takisto v priebehu roka bude nutné pristúpiť ku korekcii, v prípade ak Vláda 

Slovenskej republiky uvedie do života schému na pomoc samosprávam s energiami. 

Priestor na úpravu rozpočtu preto komisia vidí hlavne na príjmovej strane a to v prípade 

zlepšenia výberu nedoplatkov na daniach z nehnuteľností a poplatkoch za odpad.  

Po konzultácii a zreálnení cieľov navrhuje komisia navýšiť príjmovú časť položky dane z 

nehnuteľnosti o 5 000 €, pričom odporúča aplikáciu nasledovných krokov pre jeho 

dosiahnutie.  

A. Kontaktovanie obyvateľov, ktorí žijú v zahraničí a ich podlžnosti voči mestu mohli 

vzniknúť nedopatrením.  

B. Kontaktovanie obyvateľov, ktorých podlžnosti nedosahujú vysokú sumu resp. vznikli 

len za kratšie obdobie (tzv. Včasná starostlivosť)  

C. V prípade dlžníkov, ktorí odmietajú komunikovať a neprejavujú snahu o splatenie dlhu 

zaťažením ich nehnuteľností formou záložného práva na katastrálnom úrade  

D. Rovnako využívať aktívne odoberanie vodičských preukazov, ktoré umožňuje 

legislatíva v prípade dlžníkov.  
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Komisia odporúča začať v bodoch 3 a 4 oslovovať a riešiť obyvateľov, ktorí sú dlhodobo 

na zozname dlžníkov a neprejavujú záujem o riešenie podlžností voči mestu.  

Na základe aktualizovaných informácií od vedúcej ekonomického oddelenia Ing.  

Kardhordó, odporúča komisia zapracovať do pripomienok aj navýšenie položky 

dobropisov o sumu 6 000 €, s ktorými mesto môže počítať na základe doteraz došlých 

vyúčtovaní za energie. Získané finančné prostriedky vo výške 11 000 €, komisia navrhuje 

zapracovať do výdavkovej časti rozpočtu nasledovne:  

A. Na základe návrhu komisie bezpečnosti, ktorú na zasadnutí komisie zastupoval jej 

predseda Štefan Bogner, komisia jednohlasne navrhuje použiť 5 000 eur na vykrytie 

výdavkov spojených s nákupom bezpečnostných kamier a ich inštaláciou vo 

vinohradníckej oblasti ABA a takisto na ostatných exponovaných miestach (Komárňanská, 

Podzáhradná, Nový Diel,...) kde dochádza k permanentnému porušovaniu pravidiel 

občianskeho spolunažívania.  

B. Na základe informácií od vedúcej ekonomického oddelenia a predsedu komisie športu a 

spolupráce s mládežou, komisia navrhuje upraviť aj položku dotácie na prevádzkové 

náklady pre MŠK Hurbanovo, ktorý prevádzkuje futbalový štadión. Podľa dostupných 

informácií a na základe uzatvorených zmlúv o dodávke energií je potrebné navýšiť túto 

položku na 40 000 €, na vykrytie nevyhnutných výdavkov súvisiacich so zabezpečením 

prevádzky. Navyšovanie dotácií na prevádzkové náklady v priebehu roka nie je podľa 

súčasne platného VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta možné. 

Zároveň komisia odporúča do budúcnosti prijať mestskému zastupiteľstva kroky, ktoré by 

mohli viesť k zníženiu výdavkovej časti rozpočtu.  

- Prehodnotiť formu vyplácania odmien pre poslancov MsZ a zapracovať do nich 

zásluhovosť za účasť na zasadnutiach atď.  

- Zoptimalizovanie a zefektívnenie fungovania jedálne mestského úradu  

- Zoptimalizovanie riadenia technického oddelenia  

- Prijatím Zásad hospodárenia s majetkom mesta zvýšiť príjmy za predaj a prenájom 

nehnuteľností resp. ich prenájom. 

 

K návrhu rozpočtu mesta boli predkladané tri pripomienky.  

1. pripomienku predniesol  Mgr. Závodský, primátor mesta:  

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

zvýšenie rozpočtovaných príjmov o 20 600 € na položke 450 – prevod prostriedkov 

z rezervného fondu a súčasne aj rozpočtovaných výdavkov na položke 710 v rámci 

podprogramu 13.5. v súlade s uznesením č. 31/2023-MZ. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 

Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, Bogner, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová,  za                      11 
Melich, Ondrusek, Mgr.Pupák, Seifert, Bc.Tomaščin, Žigová 

                                                                                                                                  proti   0 

                                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  0 
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V zmysle stanoviska Komisie finančnej, správy majetku mesta a verejnej súťaže pri 

MZ v Hurbanove Mgr. Pupák predkladal 2. a 3. pripomienku:   

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

zvýšenie rozpočtovaných príjmov o 20 600 € na položke 450 – prevod prostriedkov 

z rezervného fondu a súčasne aj rozpočtovaných výdavkov na položke 710 v rámci 

podprogramu 13.5. v súlade s uznesením č. 31/2023-MZ a zvýšenie rozpočtovaných 

príjmov na položke 120 – Daň z nehnuteľností o 5 000 € a súčasne rozpočtovaných 

výdavkov na položke 710 v rámci podprogramu 5.4. na rozšírenie kamerového systému. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 

Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, Bogner, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová,  za                      11 
Melich, Ondrusek, Mgr.Pupák, Seifert, Bc.Tomaščin, Žigová 

                                                                                                                                  proti   0 

                                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  0 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

zvýšenie rozpočtovaných príjmov o 20 600 € na položke 450 – prevod prostriedkov 

z rezervného fondu a súčasne aj rozpočtovaných výdavkov na položke 710 v rámci 

podprogramu 13.5. v súlade s uznesením č. 31/2023-MZ,  zvýšenie rozpočtovaných 

príjmov na položke 120 – Daň z nehnuteľností o 5 000 € a súčasne rozpočtovaných 

výdavkov na položke 710 v rámci podprogramu 5.4. na rozšírenie kamerového systému 

a zvýšenie rozpočtovaných príjmov o 6 000 € na položke 290 – Dobropisy a vratky 

a súčasne rozpočtovaných výdavkov na položke 640 – Bežné transfery – Dotácia na 

prevádzku MŠK v rámci podprogramu 10.1. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 

Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, Bogner, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová,  za                      11 
Melich, Ondrusek, Mgr.Pupák, Seifert, Bc.Tomaščin, Žigová 

                                                                                                                                  proti   0 

                                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  0 

 

Návrh na uznesenie s doplnenými pripomienkami: 

Uznesenie  č. 34/2023-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

1. schvaľuje  

a) rozpočet mesta na rok 2023 vrátane jeho programov v členení na úrovni hlavnej 

ekonomickej   rozpočtovej klasifikácie podľa predloženého návrhu v súlade s jeho 

vnútorným členením na:  

- bežné príjmy vo výške: 8 018 160 €,  

- kapitálové príjmy vo výške: 554 330 €,  
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- príjmové finančné operácie vo výške: 396 500 €,  

- bežné výdavky vo výške: 7 775 232 €,  

- kapitálové výdavky vo výške:  969 658 €,  

- výdavkové finančné operácie vo výške: 224 100 €,   

b)  finančné transfery rozpočtovým organizáciám v súlade s predloženým návrhom, 

s nasledovnými pripomienkami: zvýšenie rozpočtovaných príjmov o 20 600 € na položke 

450 – prevod prostriedkov z rezervného fondu a súčasne aj rozpočtovaných výdavkov na 

položke 710 v rámci podprogramu 13.5. v súlade s uznesením č. 31/2023-MZ,  zvýšenie 

rozpočtovaných príjmov na položke 120 – Daň z nehnuteľností o 5 000 € a súčasne 

rozpočtovaných výdavkov na položke 710 v rámci podprogramu 5.4. na rozšírenie 

kamerového systému a zvýšenie rozpočtovaných príjmov o 6 000 € na položke 290 – 

Dobropisy a vratky a súčasne rozpočtovaných výdavkov na položke 640 – Bežné transfery 

– Dotácia na prevádzku MŠK v rámci podprogramu 10.1. 

2. berie na vedomie  

a)  rozpočet mesta Hurbanovo na roky 2024 a 2025 podľa predloženého návrhu,  

b) odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Mesta Hurbanovo na rok 

2023 a k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2024 a 2025,  

3. berie na vedomie,  

že rezervný fond bude v roku 2023 prednostne použitý na vykrytie bežných výdavkov 

potrebných na zabezpečenie chodu mesta a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti 

a investičných aktivít mesta začatých v roku 2022. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 

Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, Bogner, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová,  za                      11 
Melich, Ondrusek, Mgr.Pupák, Seifert, Bc.Tomaščin, Žigová 

                                                                                                                                  proti   0 

                                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  0 

 

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Mesta Hurbanovo na 

rok 2023 a k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2024 a 2025 

Materiál predkladal Ing. Cserge, v zastúpení Ing. Kardhordó v súlade s ustanovením § 18f 

odsek 1 písm. c ) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov.  

V zmysle ustanovenia § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obec 

zostavuje viacročný rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, pričom viacročný rozpočet 

tvoria:  

a) rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok,  

b) rozpočet obce na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku,  

c) rozpočet obce na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena 

b). Rozpočet je pre mesto základným programovým dokumentom, podľa ktorého a na 
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základe ktorého mesto plánuje realizáciu a finančné zabezpečenie svojich úloh a 

povinností, ktoré plní v súlade s osobitnými predpismi.  

Rozpočet mesta vyjadruje samostatnosť hospodárenia, obsahuje zámery a ciele, ktoré bude 

mesto realizovať z výdavkov rozpočtu mesta. Pri spracovaní odborného stanoviska 

vychádzal z posúdenia predloženého návrhu viacročného rozpočtu mesta Hurbanovo na 

roky 2023 – 2025, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle 

mesta. Pri spracovaní hlavný kontrolór mesta posudzoval zákonnosť, ako aj metodickú 

správnosť jeho zostavenia a predloženia na schválenie mestskému zastupiteľstvu. 

Po preverení náležitostí a obsahu návrh rozpočtu na rok 2023 a ďalšie rozpočtové roky 

2024 a 2025 konštatoval, že je zostavený v súlade s príslušnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, najmä zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a zákona č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

z. n. p.. Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 564/2004 Z. z. o 

rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Odporučil zabezpečiť finančnú disciplínu zo strany všetkých subjektov zapojených do 

rozpočtového procesu mesta.  

Udržanie rozpočtovej rovnováhy je potrebné z dôvodu, aby bola zabezpečená vyrovnanosť 

rozpočtu a tým zabezpečené rozpočtom plánované financovanie všetkých samosprávnych 

činností. Návrh rozpočtu bol zverejnený v meste obvyklým spôsobom (úradná tabula, 

webové sídlo mesta) v zákonom stanovenej lehote, t. j. min. 15 dní pred jeho schválením v 

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

v znení neskorších predpisov.  

Ing. Cserge konštatoval, že spracovaný návrh rozpočtu mesta Hurbanovo na rok 2023 a 

ďalšie rozpočtované roky 2024 a 2025 je programový dokument, ktorý spĺňa základné 

princípy programového rozpočtovania. Zo strany mesta bola dodržaná povinnosť rozpísať 

návrh rozpočtu minimálne na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie 

rozpočtovej klasifikácie. 

 

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

Predložený návrh rozpočtu príjmov a výdavkov školy na rok 2023 zahŕňa potreby 

školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hurbanovo. Návrh 

rozpočtu bežných výdavkov na rok 2023 v členení podľa funkčnej a ekonomickej 

klasifikácie zohľadňuje najnutnejšie výdavky potrebné na plynulý chod školy a školských 

zariadení v členení na osobné a prevádzkové výdavky. 

 

Uznesenie  č. 35/2023-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

rozpočet Základnej školy Nám. Konkolyho - Thege č. 2  Hurbanovo na rok 2023 podľa 

predloženého návrhu,   

berie na vedomie  
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rozpočty Základnej školy Nám. Konkolyho - Thege č. 2, Hurbanovo na roky 2024 a 2025 

podľa predloženého návrhu. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 

Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, Bogner, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová,  za                      11 
Melich, Ondrusek, Mgr.Pupák, Seifert, Bc.Tomaščin, Žigová 

                                                                                                                                  proti   0 

                                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  0 

 

 

6.3 ZŠ s MŠ ÁF s VJM, Športová 7, Hurbanovo 

Návrh rozpočtu na rok 2023 vychádza z rozpočtu školy na rok 2022 s prihliadnutím 

na očakávanú skutočnosť vlastných príjmov v roku 2023. Údaje zohľadňujú aj očakávané 

zvýšenie cien energií a najnutnejšie výdavky potrebné na zabezpečenie plynulého chodu 

školy a školských zariadení. Návrh rozpočtu na prenesenú kompetenciu (činnosť samotnej 

školy) a originálne kompetencie (materská škola, školský klub detí a školské stravovanie) 

na rok 2023 a prognózy na roky 2024 a 2025 sú uvedené v prílohe. 

 

Uznesenie  č. 36/2023-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

rozpočet na rok 2023 Základnej školy s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím 

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

podľa predloženého návrhu  

berie na vedomie  

rozpočet na roky 2024 a 2025 Základnej školy s materskou školou Árpáda Fesztyho s 

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

Hurbanovo podľa predloženého návrhu. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 

Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, Bogner, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová,  za                      11 
Melich, Ondrusek, Mgr.Pupák, Seifert, Bc.Tomaščin, Žigová 

                                                                                                                                  proti   0 

                                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  0 

 

6.4 Materská škola, Nový diel 50, Hurbanovo 

Rozpočtované príjmy od mesta Hurbanovo sa používajú na mzdové a odvodové 

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

a pod.). Rozpočet materskej školy sa snažia zvyšovať aj vlastnými príjmami (príspevky od 

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

zamestnávaním znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie). Vlastné príjmy využíva 

materská škola na obnovu a zveľadenie vnútorných priestorov školy, ako i areálov.  
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Uznesenie  č. 37/2023-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

rozpočet Materskej školy Hurbanovo so sídlom Nový diel 50, Hurbanovo na rok 2023 

podľa predloženého návrhu,   

berie na vedomie  

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

rokov 2024 a 2025 podľa predloženého návrhu. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 

Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, Bogner, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová,  za                      11 
Melich, Ondrusek, Mgr.Pupák, Seifert, Bc.Tomaščin, Žigová 

                                                                                                                                  proti   0 

                                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  0 

 

6.5 Základná umelecká škola, Hurbanovo 

Rozpočtované príjmy od mesta Hurbanovo sa používajú na mzdové a odvodové 

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

a pod.). Vlastné príjmy využíva ZUŠ-MAI Hurbanovo na obnovu a zveľadenie vnútorných 

priestorov školy, ako i areálu, nákupu hudobných nástrojov, výtvarných potrieb a 

podobne. Chod ZUŠ-MAI Hurbanovo je ošetrený vyše dvadsiatimi internými predpismi.  

 

Uznesenie  č. 38/2023-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

rozpočet Základnej umeleckej školy – Művészeti Alapiskola Hurbanovo so sídlom 

Komárňanská 116, Hurbanovo na rok 2023 podľa predloženého návrhu 

berie na vedomie  

rozpočty Základnej umeleckej školy – Művészeti Alapiskola Hurbanovo so sídlom 

Komárňanská 116, Hurbanovo na obdobie rokov 2024 a 2025 podľa predloženého návrhu. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 

Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, Bogner, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová,  za                      11 
Melich, Ondrusek, Mgr.Pupák, Seifert, Bc.Tomaščin, Žigová 

                                                                                                                                  proti   0 

                                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  0 

 

6.6 Zariadenie pre seniorov Smaragd, Hurbanovo 

PRÍJMY: Predpokladaná dotácia na bežné výdavky od MPSVaR SR 527 088,00 €, 

predpokladané vlastné príjmy 340 150,00 € a dotácia od mesta 30 000,00 €.  

VÝDAVKY: Mzdy a platy / 61 – budú hradené zo štátnej dotácie, ako aj z vlastných 

zdrojov organizácie. Dotácia od zriaďovateľa je potrebná na vykrytie nevyhnutne 
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potrebných výdavkov pre zabezpečenie chodu zariadenia, nakoľko príjmy zariadenia 

nekorešpondujú s momentálnou európskou krízou, ktorá spôsobila enormný nárast cien 

tovarov a služieb. Z návrhu rozpočtu je zrejmé pri porovnaní rokov 2022, 2023, že 

financie na položke 630 na rok 2023 nepostačujú na zabezpečenie riadneho chodu 

zariadenia. Nakoľko vláda avizuje vysokú infláciu okolo 18 %, pravdepodobne bude 

potrebné upraviť VZN približne v druhom polroku 2023 s ohľadom na reálne 

spotrebiteľské ceny komodít. Zariadenie predpokladá, že pri pretrvávajúcej finančnej 

záťaži bude nápomocne aj MPSVaR SR, ako v roku 2022. Finančné prostriedky budú 

využité iba na zabezpečenie plynulého chodu zariadenia. 

 

Uznesenie  č. 39/2023-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje 

rozpočet Zariadenia pre seniorov - Smaragd, Sládkovičova 30, 947 01 Hurbanovo na rok 

2023 podľa predloženého návrhu 

berie na vedomie  

rozpočet Zariadenia pre seniorov - Smaragd, Sládkovičova 30, 947 01 Hurbanovo na roky 

2024 a 2025 podľa predloženého návrhu. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 

Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, Bogner, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová,  za                      11 
Melich, Ondrusek, Mgr.Pupák, Seifert, Bc.Tomaščin, Žigová 

                                                                                                                                  proti   0 

                                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  0 

 

K bodu 7 

Návrh rozdelenia dotácií z rozpočtu mesta Hurbanovo pre športové, kultúrne,   

záujmové združenia, spolky a cirkvi na rok 2023 

Materiál predkladala Ing. Kardhordó, vedúca ekonomického oddelenia MsÚ. Písomná 

správa tvorí prílohu zápisnice. 

Podľa platného VZN upravujúceho podmienky a postup poskytovania dotácií z 

rozpočtu Mesta Hurbanovo mali možnosť právnické osoby, ktorých zriaďovateľom a 

zakladateľom nie je mesto, ako aj fyzické osoby – podnikatelia, požiadať o dotáciu z 

rozpočtu Mesta Hurbanovo na rok 2023 v termíne do 31.10.2022.  

Metodické usmernenie k podávaniu žiadostí o dotáciu na rok 2023 bolo zverejnené na 

webovej stránke mesta s kontaktnými údajmi zodpovedných zamestnancov na MsÚ, pre 

prípad potreby ďalších informácií. V určenom termíne a forme, bolo Mestu Hurbanovo 

doručených 21 žiadostí o dotáciu na rok 2023, v piatich oblastiach činnosti: šport, kultúra, 

životné prostredie, cirkev a iná oblasť, vrátane dotácií na prevádzkové náklady, o ktoré 

požiadalo 7 subjektov. Doporučený účel použitia a výšku dotácie pre jednotlivých 

žiadateľov predkladala vo svojom návrhu na schválenie mestskému zastupiteľstvu 

Komisia športu a spolupráce s mládežou, Komisia kultúry a historických pamiatok a 
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Komisia životného prostredia, ochrany prírody, prírodných hodnôt a zdrojov. Celková 

výška dotácií z rozpočtu mesta v roku 2023 je 80 560 €, z čoho dotácie na prevádzkové 

náklady sú 38 400 €.  

 

K rozdeleniu dotácií z rozpočtu mesta sa vyjadrili predsedovia dotyčných komisií. 

Na základe návrhu Komisie finančnej, správy majetku mesta a verejnej súťaže pri MZ 

v Hurbanove boli zapracované prevádzkové náklady MŠK Hurbanovo. 

 

Uznesenie  č. 40/2023-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove   schvaľuje 

prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta Hurbanovo pre športové, 

spoločenské organizácie mesta a cirkvi na rok 2023 podľa návrhu Komisie športu 

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

pri MZ v Hurbanove a Komisie životného prostredia, ochrany prírody, prírodných hodnôt 

a zdrojov pri MZ v Hurbanove.  

Prerozdelenie dotácií pre športové, spoločenské organizácie mesta a cirkvi na rok 2023 sa 

schvaľuje nasledovne:   

Názov organizácie                                                                             Dotácia celkom EUR 

MŠK Hurbanovo            62 000,00  

Klub vzpierania a silového trojboja           1 000,00  

Klub športového karate Hurbanovo           1 100,00  

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

Lukostrelecké združenie Zlatý jeleň Hurbanovo                                       3 000,00 

Športový klub Fit-Kid ping pong klub Hurbanovo                                               600,00  

OZ Darts Club Hurbanovo - Bohatá                         800,00  

Dobrovoľný hasičský zbor Hurbanovo           5 000,00  

Spolu oblasť športu             75 000,00  

ZO Csemadok Hurbanovo              2 300,00  

OZ vinohradníkov a vinárov v Hurbanove                       650,00  

OZ ARTCENTRUM                           650,00  

RATOLESTI                1 760,00  

Spolu oblasť kultúry              5 360,00  

Slovenský rybársky zväz - MO Hurbanovo           1 200,00  

Poľovnícke združenie Zelený Háj                         500,00  

Poľovnícke združenie Bohatá                         400,00  

Poľovnícke združenie Hurbanovo                                                              500,00  

Hurbanovská Oáza – Ógyallai Oázis               400,00  

Spolu oblasť životného prostredia             3 000,00  
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Slovenský červený kríž                        1 200,00 

Spolu iná oblasť / činnosť              1 200,00  

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Hurbanovo            1 000,00  

Reformovaná  kresťanská cirkev - farský úrad Hurbanov         1 000,00  

Spolu cirkvi                 2 000,00  

Celkom dotácie z rozpočtu mesta  na rok 2023       86 560,00 

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

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

historických pamiatok pri MZ v Hurbanove a Komisie životného prostredia, ochrany 

prírody, prírodných hodnôt a zdrojov pri MZ v Hurbanove. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 

Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, Bogner, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová,  za                      11 
Melich, Ondrusek, Mgr.Pupák, Seifert, Bc.Tomaščin, Žigová 

                                                                                                                                  proti   0 

                                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  0 

 

K bodu 8 – R ô z n e 

8.1 Žiadosť o prenájom verejného priestranstva na vytvorenie parkovacích miest – 

Prosocia – II. kolo 

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

prílohu zápisnice. 

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 29/2022-MZ zo dňa 

14.12.2022 bolo schválené zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo prenajať nehnuteľnosti v 

k. ú. Bohatá, 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 

), zapísané na LV č. 907 pre organizáciu Prosocia, neverejný poskytovateľ sociálnych 

služieb, so sídlom Á. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo, podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Cena nájmu sa určuje podľa Zásad hospodárenia a 

nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo vo výške 1,00 €/m2 ročne, t. j. nájomné spolu 

108,00 € ročne na obdobie 10 rokov. Zámer mesta bol zverejnený zákonným spôsobom na 

úradnej tabuli a webovej stránke mesta. Schválenie prenájmu nehnuteľnosti podľa § 9a, 

ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení si vyžaduje súhlas 

trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. Dôvod prenájmu 

vyššie uvedených pozemkov je plánovaná investícia, 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, kvôli 

čomu je potrebné vytvoriť dostupnú komunitnú starostlivosť pre občanov s ŤZP. 
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Uznesenie  č. 41/2023-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove    

súhlasí  

s prenájmom nehnuteľností v k. ú. Bohatá, 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 ), zapísané na LV č. 907 pre organizáciu Prosocia, neverejný 

poskytovateľ sociálnych služieb, so sídlom Á. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo za cenu 

nájmu vo výške vo výške 1,00 €/m2 ročne, t. j. nájomné spolu 108,00 € ročne na obdobie 

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

znení. 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. Ostatné podmienky prenájmu 

budú ustanovené v nájomnej zmluve. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 

Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, Bogner, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová,  za                      10 
Melich, Ondrusek, Seifert, Bc.Tomaščin, Žigová 

                                                                                                                                  proti   0 

Mgr.Pupák                                                                                                               zdržal sa hlasovania  1 

 

8.2 Odpredaj nehnuteľností – Jozef Ruško a Margita Rušková – I. kolo 

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

prílohu zápisnice. 

Na základe žiadosti manželov Jozef Ruško a Margity Rušková, bytom Pivovarská 

2524/31, 947 03 Hurbanovo – Bohatá, bolo Uznesením Mestského zastupiteľstva v 

Hurbanove č. 670/2022 – MZ zo dňa 13.09.2022 odsúhlasený odpredaj pozemkov k. ú. 

Bohatá, ulica Pivovarská, a to parcely registra „C“ č. 1485/31 – ostatná plocha a parcely 

registra „C“ č. 1508/7 – ostatná plocha. V zmysle uvedeného uznesenia bol žiadateľmi 

vyhotovený geometrický plán na oddelenie pozemku z dôvodu, že na žiadanom pozemku 

sa nachádza stavba plynárenského zariadenia, ktoré nie je predmetom predaja. Tieto 

pozemky sú vo vlastníctve Mesta Hurbanovo a sú zapísané na LV č. 907. Geometrickým 

plánom č. 44250207-276/2022 zo dňa 02.11.2022, číslo úradného overenia G1-1215/2022 

zo dňa 08.12.2022 sa upravila výmera žiadaných pozemkov. Výmery žiadaných 

pozemkov sa podľa vyššie uvedeného geometrického plánu upravili nasledovne: parcela 

registra „C“ č. 1485/31 – ostatná plocha o výmere 131 m2 a parcela registra „C“ č. 1508/7 

– ostatná plocha a výmere 17 m2 . Tieto pozemky sú predmetom žiadosti manželov 

Ruškových a zároveň sú predmetom predaja.  

Dôvodová správa: Žiadatelia sú vlastníkmi stavby rodinného domu so súpisným číslom 
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2524, ktorý sa nachádza na parcele registra „C“ č. 1531/1 – zastavaná plocha a nádvorie o 

výmere 190 m2, zapísaná na LV č. 632. Žiadané pozemky tvoria predzáhradku a vstup 

rodinného domu. Žiadatelia sa o tieto plochy riadne starajú a užívajú od obdobia výstavby 

ich vlastného rodinného domu. Z toho dôvodu by chceli žiadatelia vysporiadať pozemky, 

ktoré prislúchajú k okoliu pri ich rodinného domu. Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v platnom znení v § 9a, ods. 8, písm. e) pripúšťa majetok mesta predať bez verejnej súťaže 

alebo dobrovoľnej dražby v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých mestské 

zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského 

zastupiteľstva. Nakoľko žiadané pozemky tvoria predzáhradku a vstup rodinného domu a 

žiadatelia sa o tieto plochy riadne starajú a užívajú od obdobia výstavby ich vlastného 

rodinného domu, tieto pozemky nie sú pre Mesto Hurbanovo využiteľné pre iné účely, nie 

je predpoklad, že by sa predali formou verejnej súťaže alebo dobrovoľnej dražby. 

 

Uznesenie  č. 42/2023-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove   

konštatuje, že odpredaj pozemkov v k. ú. Bohatá, ulica Pivovarská, a to:  

-  parcela registra „C“ č. 1485/31 – ostatná plocha o výmere 131 m2 (podľa geometrického 

plánu č. 44250207-276/2022), -  parcela registra „C“ č. 1508/7 – ostatné plochy o výmere 

17 m2 (podľa geometrického plánu č. 44250207-276/2022), do bezpodielového 

spoluvlastníctva manželov Jozefa Ruška a Margity Ruškovej, obaja bytom Pivovarská 

2524/31, 947 03 Hurbanovo - Bohatá, za kúpnu cenu stanovenú v zmysle Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo, prílohy č. 3, vo výške 9,00 

€/m2, je prípad hodný osobitného zreteľ.  

odôvodňuje prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne:  

Žiadané pozemky tvoria predzáhradku a vstup rodinného domu žiadateľov, ktorí sa o tieto 

plochy riadne starajú a užívajú od obdobia výstavby ich vlastného rodinného domu. Z toho 

dôvodu by chceli žiadatelia vysporiadať pozemky, ktoré prislúchajú k okoliu ich 

rodinného domu, využívajú ich ako predzáhradku a vstup k ich vlastnému rodinnému 

domu a tieto pozemky nie sú pre Mesto Hurbanovo využiteľné pre iné účely.  

schvaľuje  

zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo odpredať nehnuteľnosti v k. ú. Bohatá, a to:  

-    parcela registra „C“ č. 1485/31 – ostatná plocha o výmere 131 m2 (podľa 

geometrického plánu č. 44250207-276/2022), -   parcela registra „C“ č. 1508/7 – ostatné 

plochy o výmere 17 m2 (podľa geometrického plánu č. 44250207-276/2022), do 

bezpodielového spoluvlastníctva manželov Jozefa Ruška a Margity Ruškovej, obaja 

bytom Pivovarská 2524/31, 947 03 Hurbanovo - Bohatá, za kúpnu cenu stanovenú v 

zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo, prílohy č. 3, vo 

výške 9,00 €/m2, t. j. kúpna cena celkom: 1 332,00 €. 
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Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 

Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, Bogner, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová,  za                      11 
Melich, Ondrusek, Mgr.Pupák, Seifert, Bc.Tomaščin, Žigová 

                                                                                                                                  proti   0 

                                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  0 

 

8.3 Súhlas so zámerom podať žiadosť o poskytnutie príspevku v rámci výzvy Fondu 

na podporu športu 

Materiál predkladala Mgr. Zahoranová, vedúca ORR MsÚ, v zastúpení primátora mesta.  

Písomná správa tvorí prílohu zápisnice.  

Informácia o zámere na spracovanie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci 

programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 

2022/002 vyhlásenej 23.12.2022.  

Cieľom tejto výzvy je vybudovanie novej športovej infraštruktúry v Slovenskej republike, 

zlepšenie technickej úrovne a kvality existujúcej športovej infraštruktúry, ktorými dôjde k 

zlepšeniu podmienok na realizáciu športovej činnosti športovej reprezentácie Slovenskej 

republiky, vrcholového športu, športu mládeže, športu pre všetkých a športu zdravotne 

postihnutých, a to prostredníctvom rozvoja športovej infraštruktúry.  

Základné údaje o výzve - Spolufinancovanie:  

- Žiadateľ je povinný preukázať, že má zabezpečené spolufinancovanie projektu 

minimálne vo výške 30 % z celkových oprávnených nákladov na projekt z vlastných alebo 

iných zdrojov.  

- Finančný príspevok z fondu sa poskytuje v maximálnej výške 70 % oprávnených 

výdavkov z rozpočtu projektu žiadateľa s finančnými limitmi uvedenými nižšie.  

- Minimálna hodnota oprávnených výdavkov projektu, ktorý má byť podporený z fondu je 

stanovená na sumu 100.000 EUR.  

Pokiaľ však dôjde v prípade fondom schváleného projektu k objektívnej úspore na základe 

výsledkov verejného obstarávania alebo verejnej obchodnej súťaže, fond môže poskytnúť 

príspevok aj v nižšej sume, pričom celková hodnota projektu nesmie byť nižšia ako 80.000 

EUR.  

- Maximálna výška príspevku pre jeden projekt je limitovaná sumou 1.100.000 EUR 

Časová oprávnenosť výdavkov: Oprávnené obdobie sa počíta od začiatku rozpočtového 

roka, v ktorom bola vyhlásená výzva, t. j. od 1.1.2023.  

Odôvodnenie: Mesto Hurbanovo plánuje podať žiadosť na rekonštrukciu priľahlej budovy 

pri MŠP, vychádzajúc z už vypracovanej projektovej dokumentácie, kde na základe 

nezávislého rozpočtu je vyčíslená výška nákladov na rekonštrukciu nad finančné možnosti 

mesta po vyhlásení verejného obstarávania. Zvyšné zdroje potrebné na pokrytie nákladov 

na rekonštrukciu priľahlej budovy MŠP by v prípade schválenej žiadosti o príspevok boli 

financované z príspevku FnPŠ (až do výšky 70% celkových oprávnených výdavkov). 

Presné vyčíslenie oprávnených, neoprávnených výdavkov a potrebných zdrojov na 

spolufinancovanie bude predmetom materiálu predkladaného na ďalšie mestské 

zastupiteľstvo. 
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Ing. Seifert, predseda Komisie výstavby, RR a ÚP pri MZ Hurbanovo predložil 

nasledovné stanovisko: Komisia súhlasí so zámerom podania žiadosti o poskytnutie 

príspevku v rámci výzvy Fondu o podporu športu. Na základe výsledku zasadnutia rady 

školy ZŠ Konkolyho - Thege vyšlo, že multifunkčné ihrisko je od kolaudácie v roku 2007 

v havarijnom stave, je nutná jeho rekonštrukcia.  

Komisia by rada zvážila možnosť získania príspevku pre potreby multifunkčného ihriska 

na ZŠ Konkolyho - Thege, predpokladaná úroveň investície je 95.415 eur. Nakoľko na 

rekonštrukciu priľahlej budovy pri MŠP sú už vyčlenené peniaze v rozpočte, bolo by 

možné uvedené finančné prostriedky použiť na priľahlú budovu, v prípade úspešnosti v 

projekte dotáciu použiť na dokončenie prác a rekonštrukciu multifunkčného ihriska. 

Druhý návrh by bol čerpať na priľahlú budovu príspevok z fondu na podporu športu a 

vyčlenené prostriedky použiť na rekonštrukciu multifunkčného ihriska.  

Z hľadiska investície – rekonštrukcia multifunkčného ihriska by mohla prenajatím zvýšiť 

príjmy z prenájmu, a 350 detí by malo možnosť každodenne športovať.  

 

Ing. Seifert navrhol bod odročiť na ďalšie rokovanie, aby sa na pracovnej porade vedeli 

k uvedenému bodu dostatočne venovať. 

Mgr. Závodský, primátor mesta dodal, že pani riaditeľka školy bola informovaná 

o vyhlásenej výzve rekonštrukcie školského športoviska, škola bude mať možnosť podať 

žiadosť.  

Do následnej diskusie sa zapojili: Bc. Tomaščin, Melich, PaedDr., Mgr. Hajníková, Mgr. 

Pupák, Mgr. Ágh, Mgr. Basternák a Žigová. 

Po diskusii sa poslanci prikláňali k vybudovaniu multifunkčného ihriska Základnej školy, 

Nám. Konkolyho – Thege č. 2, Hurbanovo. 

 

Pán primátor poprosil poslancov o hlasovanie za pôvodný návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove   

schvaľuje  

Zámer spracovať potrebné náležitosti k žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu 

„Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2022/002 

vyhlásenej Fondom na podporu športu.  

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                                za                       0 

                                                                                                                                  proti   0 

Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, Bogner, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová,  zdržal sa hlasovania          11 
Melich, Ondrusek, Mgr.Pupák, Seifert, Bc.Tomaščin, Žigová 

Tento návrh na uznesenie poslancami MsZ nebol prijatý. 

Bc. Tomaščin predložil poslanecký návrh na uznesenie s doplnením: 

Uznesenie  č. 43/2023-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  

schvaľuje  
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zámer spracovať potrebné náležitosti k žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu 

„Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2022/002 

vyhlásenej Fondom na podporu športu na vybudovanie multifunkčného ihriska Základnej 

školy, Nám. Konkolyho – Thege č. 2, Hurbanovo. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 

Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, Bogner, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová,  za                      11 
Melich, Ondrusek, Mgr.Pupák, Seifert, Bc.Tomaščin, Žigová 

                                                                                                                                  proti   0 

                                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  0 

 

8.4 Súhlas s podaním žiadosti o poskytnutie príspevku a realizáciou verejného 

obstarávania na stavebné práce v rámci výzvy MAS 

Materiál predkladala Mgr. Zahoranová, vedúca ORR MsÚ, v zastúpení primátora mesta.  

Písomná správa tvorí prílohu zápisnice.  

Občianske združenie „Mikroregión Hurbanovo“ vyhlásilo dňa 8.12.2020 Výzvu č. 

IROP-CLLD T377-512-001 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci 

implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného 

regionálneho operačného programu, Špecifický cieľ 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov 

medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo 

verejných infraštruktúrach v rámci aktivity B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti 

sídiel.  

Predmetom plánovaných stavebných prác je novostavba priechodov pre chodcov a 

dopravné značenie dočasné a trvalé na uliciach Á. Fesztyho, nám. Konkolyho Thege, 

Slobody. Predmetom stavby a tejto projektovej dokumentácie je:  

A. STAVEBNÁ ČASŤ  

− Priechod č.1 na ulici námestie Konkolyho – križovatka s cestou III/1467 (ul. 

Konkolyho)  

− Priechod č.2 – na ulici Á. Fesztyho pri križovatke s ul. Malá.  

B. DOPRAVNÉ ZNAČENIE (obsahuje):  

− trvalé dopravné značenie − prenosné dopravné značenie počas výstavby.  

Ich účelom je zvýšenie bezpečnosti premávky a ľudí v miestach ich sústredeného kontaktu 

s cestnou premávkou po miestnych cestách. Práce budú pozostávať z vyznačenia dvoch 

nových priechodov pre chodcov, pri ktorých sa zrealizuje aj stavebná úprava 

bezbariérového napojenia priechodov na existujúce chodníky s umiestnením signálnych 

pásov pre nevidiacich a z osadenia trvalého a prenosného (dočasného) dopravného 

značenia na dotknutých miestnych cestách. 

Druhou časťou predmetu žiadosti je stavebná úprava terajšieho chodníka v dĺžke 250 bm 

spôsobom podľa zák. 50/1976Zb., §55, odsek 2, písmeno c).  

Cieľom je zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie v lokalite. Predmetom projektu je 

stavebná úprava terajšieho chodníka vyznačeného vo výkresovej časti. Chodník navrhnutý 

na stavebnú úpravu leží na parcele uličného priestoru (reg. E, p.č. 524/2) a po celej svojej 
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dĺžke sa líniovo dotýka oplotenia. Terajší chodník je betónový, s poškodeným asfaltovým 

povrchom široký 1,3-1,4 m, odsadený od cesty III/1467 triedy zeleným pásom – zasypanej 

cestnej priekopy. Na ploche deliaceho pásu by mala vsakovať povrchová voda zo 

spevnenej plochy. Asfaltový povrch chodníka je pomiestne značne zvetralý, pod ním je 

rozmrznutý betón, na mnohých miestach popraskaný, až úplne prelomený.  

Cesta III. triedy má naviate krajnice, medzi cestou a chodníkom zelený pás šírky cca 2,5m. 

Z oboch miest ukončenia upravovaného chodníka je možné pokračovať po terajších 

chodníkoch. Chodník je napojený od cesty I. triedy (od priechodu pre chodcov) – skoro po 

križovatku s ul. A. Fesztyho, napojený je na spevnenú plochu (zo zámkovej dlažby) pred 

obchodom. Na cestu III. triedy je naviazaný naprieč chodníkom jeden vjazd, ktorý bude 

prestavaný. Naprieč chodníkom, v úseku vjazdu na pozemok, prechádzajú osobné vozidla 

a príležitostne aj nákladné automobily. Povrch chodníka po úprave nesmie byť vyšší, ako 

je povrch vchodového prahu v línii konkrétnej brány.  

Vzhľadom k opísanej podmienke, je nutné v úseku totožnom s líniou brány a bránky 

(+1,5m na výškové naviazanie pokračujúceho chodníka), odstrániť terajší chodník v celej 

konštrukčnej hrúbke a nahradiť ho novou konštrukciou v PLNEJ PRIEČNEJ SKLADBE. 

V ostatných úsekoch bude nad terajší povrch chodníka NADKLADANÁ DLAŽBA. 

Nadkladaná dlažba bude na strane oplotenia opretá o terajšiu podmurovku oplotení a na 

druhej strane o líniu novouložených chodníkových obrubníkov. Po dobudovaní 

chodníkového obrubníka bude celková šírka pochôdznej plochy chodníka 1,75m, (2 x 

0,75m + odstupová vzdialenosť 0,25m) t.j. tak ako predpisuje STN 736110 – 

Projektovanie miestnych komunikácií. Odvedenie povrchovej vody z plochy chodníka sa 

voči pôvodnému zámeru pri výstavbe chodníka nemení (počas dlhoročnej prevádzky sa na 

ploche pri chodníku usadili náveje prachu a posypového materiálu). V kontakte s voľným 

okrajom chodníka (okrem úseku vjazdu na pozemok a križovania nad plynovod. 

prípojkou) bude obnovená priekopa široká najviac 2,0m, najväčšej hĺbky 0,5m od nového 

povrchu priľahlého chodníka. Chodník a jeho súčasti, v terajšom technickom stave, z 

hľadiska bezpečnosti užívania nevyhovuje podmienkam stanoveným:  

− Zákonom 135/1961Zb. v znení neskorších predpisov (Cestný zákon);  

− Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o Všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 

technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou 

pohybu;  

− STN 73 6110 – Projektovanie miestnych komunikácií.  

Stavebnou úpravou bude chodník uvedený do súladu s platnými predpismi. Počas 

vykonávania stavebnej úpravy bude v miestach potenciálneho ovplyvnenia dopravy po 

miestnej ceste použité dočasné dopravné značenie. Všetky aktivity navrhované v rámci 

tohto projektu budú spĺňať potrebné podmienky: Predpokladaná hodnota zákazky podľa 

oceneného stavebného rozpočtu na časť „Hurbanovo, Priechody pre chodcov a trvalé DZ 

na uliciach Á. Fesztyho, nám. Konkolyho - Thege, Slobody a Hurbanovo“ zo dňa 

16.01.2023: 22 786,39 Eur s DPH. Predpokladaná hodnota zákazky podľa oceneného 

stavebného rozpočtu na časť „Chodník Konkolyho – stavebná úprava chodníka„ zo dňa 

09.01.2023: 38 556, 32 Eur s DPH. Príspevok na financovanie projektov v rámci tejto 
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výzvy (vyjadrený ako percento z celkových oprávnených výdavkov) je poskytovaný 

maximálne vo výške 95%. Výška spolufinancovania žiadateľa je minimálne 5%. Výška 

spolufinancovania žiadateľa bude upresnená na základe výsledku verejného obstarávania a 

bude predložená na schválenie MSZ. 

 

Mgr. Pupák v krátkosti informoval o predošlom rokovaní realizácie priechodov pre 

chodcov v meste. Po oboznámení poslancov o vypracovanej projektovej dokumentácii 

poslanci žiadali o prepracovanie projektu, aby priechod bol umiestnený pred vchodom 

základnej školy, nám. Konkolyho – Thege a nie pred predajňou Lebeco a Strednou 

priemyselnou školou stavebnou. Táto požiadavka zo strany mesta nebola akceptovaná. 

Zároveň vyjadril nespokojnosť k výške hodnoty zákazky. 

Mgr. Závodský, primátor mesta k projektu poznamenal, že zahŕňa všetky stavebné úpravy 

podľa rozsahu prác a  technických noriem. Zo strany Regionálnej správy a údržby ciest 

Nitra, a.s. bolo vydané súhlasné stanovisko k povrchu chodníka, v čom vyslovene žiadali 

uložiť zámkovú dlažbu. Pán primátor opätovne prečítal záväzné stanovisko Aquaplanu, 

s.r.o..  

Podľa Mgr. Ágha naprojektované umiestnenie priechodov pre chodcov nie je bezpečné 

a cena projektu je strašne predražená. 

Ing. Seifert načrtol rannú premávku pred školou a prosil, aby sa prehodnotilo umiestnenie 

priechodu. 

Poslanec Melich prosil nájsť bezpečné riešenie. 

Ďalšiu otázku mal poslanec Bogner, Ondrusek, Bc. Tomaščin, PaedDr., Mgr. Hajníková 

a Mgr. Basternák.  

 

Po diskusii sa poslanci zhodli o odročení materiálu a navrhli predložiť poslanecký návrh.  

Pán primátor poprosil poslancov o hlasovanie za odročenie predloženého materiálu. 

Uznesenie  č. 44/2023-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

súhlasí 

s odročením materiálu, bod 8.4. – Súhlas s podaním žiadosti o poskytnutie príspevku 

a realizáciou verejného obstarávania na stavebné práce v rámci výzvy MAS. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 

Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, Bogner, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová,  za                      10 
Melich, Mgr.Pupák, Seifert, Bc.Tomaščin, Žigová 

                                                                                                                                  proti   0 

Ondrusek                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  1 

 

Hlasovanie za poslanecký návrh Mgr. Pupáka:  

Uznesenie  č. 45/2023-MZ  

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
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ž i a d a  

primátora mesta o prepracovanie projektovej dokumentácie „Hurbanovo, Priechody pre 

chodcov a trvalé DZ na uliciach Á. Fesztyho, nám. Konkolyho - Thege, Slobody“ 

naprojektovaním jedného priechodu pre chodcov spájajúcom park na nám. Konkolyho – 

Thege a Základnú školu na nám. Konkolyho – Thege. 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 

Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, Bogner, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová,  za                      10 
Melich, Mgr.Pupák, Seifert, Bc.Tomaščin, Žigová 

                                                                                                                                  proti   0 

Ondrusek                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  1 

8.5 Súhlas s prenájmom pozemkov pod cestou na ul. Árpáda Fesztyho so SPF -  Mgr. 

Závodský, primátor mesta konštatoval, že bod sťahuje z rokovania MZ z dôvodu, že 

nedošlo k riešeniu priechodov a  tým pádom mesto neuzatvára zmluvu so SPF. 

 

8.6 Projekty mesta Hurbanovo – informatívna správa  

Materiál predkladala Mgr. Zahoranová, vedúca ORR MsÚ, v zastúpení primátora mesta.  

Písomná správa tvorí prílohu zápisnice.  

Multifunkčná športová plocha - Montážne, elektrikárske a chladiarenské práce na 

multifunkčnej športovej ploche v Hurbanove sa chýlia ku koncu / ukončujú. Osadili sa 

mantinely. Dodávateľ technológie čaká na dodanie plynu do chladiacej časti, následne 

bude možné vykonať skúšky a potrebné revízie. Bez potrebných dokončovacích prác 

zhotoviteľom MŠP sa nedá započať proces chladenia a kolaudácie stavby. Zhotoviteľ bol 

opätovne vyzvaný na určenie termínu dokončenia potrebných prác, aby sa mohlo 

pokračovať v procese administrácie kolaudácie.  

Nadstavba ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho - Práce stále prebiehajú, mesto požiadalo nadáciu 

G. Bethlena o predĺženie termínu realizácie stavebných prác a vyúčtovania projektu, 

nakoľko sa opätovne riešili technické problémy súvisiace s nesprávnou realizáciou prvej 

etapy stavby, zároveň aj technické problémy vyplývajúce z nesprávne zadefinovanými 

parametrami v rámci TZB v projektovej dokumentácii stavby v rámci druhej etapy ako aj 

ďalších iných nepredvídateľných okolností a technických problémov v rámci procesu 

samotnej realizácie stavby. Z maďarskej vlády sme dostali potvrdenie , že termín na 

kolaudáciu a ukončenie predlžujú do konca januára 2023. Medzičasom vznikol na 

spodných podlažiach nesúvisiacich so samotnou realizáciou nadstavby havarijný stav 

kanalizačného potrubia čo tiež do značnej miery ovplyvní ukončenie prác na treťom 

podlaží.  

Národný projekt Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce II. (09/19 - 

06/2023) - Projekt nadväzuje na národný projekt Terénna sociálna práca realizovaný v 

rokoch 2012 až 2015 a Terénna sociálna práca I. realizovaný v rokoch 2015 až 2019. Je 

zameraný na prevenciu sociálneho vylúčenia, uľahčovania života a zmierňovanie dopadov 

zlej sociálnej situácie občanov mesta. Cieľ je napĺňaný prostredníctvom terénnych 

sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov, ktorí sú zamestnancami mesta a 
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metodicky koordinovaní regionálnymi koordinátormi IA MPSVR SR. Dodatkom č.2 

predĺžený do 30.06.2023, informácia o ďalšom predĺžení zatiaľ nebola riadiacim orgánom 

zverejnená.  

Služby zamestnanosti – UPSVaR (2022) - Účelom realizácie UPSVaR finančne 

podporovaných projektov je aktivizovanie občanov mesta vedených v ich evidencii ako 

„uchádzači o zamestnanie“, udržiavanie pracovných návykov, pomoc a podpora v 

zložitých životných situáciách. Realizované projekty: Chránená dielňa, Aktivačná činnosť 

formou menších obecných služieb, Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, 

Prax pre mladých, Zosúladenie rodinného a pracovného života, Aktivácia 

znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Priebežne sa podávajú žiadosti na rok 2023 

podľa oblasti záujmu.  

Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou 

COVID 19 - Projekt mesta Hurbanovo vzhľadom na aktuálne vyčerpané finančné zdroje 

riadiaceho orgánu spadol do zásobníka projektov a v prípade uvoľnenia ďalších 

finančných prostriedkov bude Mesto informované o úspešnosti, resp. neúspešnosti 

projektového zámeru. (telefonická správa z riadiaceho orgánu)  

Mesto Hurbanovo – Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla 

Prebehli stavebné práce bez montáže samotnej technológie a momentálne sa rieši s 

dodávateľom plnenie harmonogramu z dôvodu nepokračujúcich prác. Pracovníci mesta po 

zistení skutočnosti o zmene konateľa zhotoviteľskej spoločnosti kontaktovali riadiaci 

orgán ohľadne ďalšieho potrebného postupu, tak, aby všetky potrebné úkony prebehli v 

súlade so zmluvou so zhotoviteľom aj so zmluvou o poskytnutí NFP. 

 

Uznesenie  č. 46/2023-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

berie na vedomie  

informatívnu správu o projektoch v meste Hurbanovo. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 

Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, Bogner, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová,  za                      11 
Melich, Ondrusek, Mgr.Pupák, Seifert, Bc.Tomaščin, Žigová 

                                                                                                                                  proti   0 

                                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  0 

 

8.7 Žiadosť o prenájom pozemku – Lukostrelecké združenie Zlatý jeleň Hurbanovo – 

I. kolo 

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

prílohu zápisnice. 

Dňa 28.10.2022 bola Mestu Hurbanovo bola doručená žiadosť o dlhodobý prenájom 

od Lukostreleckého združenia Zlatý jeleň Hurbanovo – Aranyszarvas Íjász Egyesület 

Ógyalla, so sídlom Petőfiho 3, 947 03 Hurbanovo, IČO: 45787123. Jedná sa o prenájom 

pozemku v k. ú. Hurbanovo, a to parcelu registra „C“ č. 1372 – ostatná plocha o výmere 
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11.848 m2 . Žiadaný pozemok je evidovaný v katastri nehnuteľností na LV č. 2376 a je vo 

vlastníctve Mesta Hurbanovo. Pozemok sa nachádza pri futbalovom ihrisku v Hurbanove. 

Dôvodová správa: Od roku 2015, kedy bolo lukostrelecké združenie založené, sa 

združenie venuje 3D lukostreľbe – imitácia lovu. Združenie sa môže pochváliť 

organizovaním rôznych regionálnych i celoslovenských súťaží. Pri organizovaní týchto 

súťaží a tréningov združenie vždy dbá o bezpečnosť. Prípravu na súťaže by chcelo 

združenie skvalitniť tým, že by radi trénovali v lesnatom teréne. Z uvedeného dôvodu sa 

lukostrelecké združenie rozhodlo obrátiť na Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove, aby 

odsúhlasili dlhodobý prenájom pozemku, parcely registra „C“ č. 1372 – ostatná plocha 

o výmere 11.848 m2. Tento pozemok susedí v futbalovým štadiónom, areálom Úseku 

služieb a ZŠ s VJM Á. Fesztyho. Žiadaný pozemok je zarastený stromami a kríkmi, tu by 

sa rozložili 3D terče a vytvorila by sa tréningová trať. Žiadatelia plánujú minimálne 

zásahy do prostredia a to odstránením náletových porastov, ktoré by sa vopred 

konzultovali s oddelením životného prostredia. Prenajímateľ sa bude o žiadaný pozemok 

riadne starať a udržiavať ho v čistom a peknom stave, t. j. pre mesto Hurbanovo by bol 

tým pádom prenájom pozemku prospešný. 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. 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 – prípad hodný osobitného zreteľa, preto by 

nebolo vhodné, aby sa tieto pozemky prenajali formou verejnej súťaže alebo dobrovoľnej 

dražby. Žiadateľ - Lukostrelecké združenie Zlatý jeleň Hurbanovo – Aranyszarvas Íjász 

Egyesület Ógyalla sa od roku 2015 venuje 3D lukostreľbe – imitácia lovu a môže sa 

pochváliť organizovaním rôznych regionálnych i celoslovenských súťaží. Pri organizovaní 

týchto súťaží a tréningov združenie vždy dbá o bezpečnosť. Prípravu na súťaže by chcelo 

združenie skvalitniť tým, že by radi trénovali v lesnatom teréne. Zároveň by sa o žiadaný 

pozemok riadne staralo a udržiaval by sa v čistom a peknom stave, t. j. pre mesto 

Hurbanovo by bol tým pádom prenájom pozemku každopádne prospešný. 
 

Uznesenie  č. 47/2023-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

konštatuje,  

že prenájom pozemku, parcely registra „C“ č. 1372 – ostatná  plocha  o  výmere 11 848 

m2 v k. ú. Hurbanovo pre žiadateľa, Lukostrelecké združenie, Zlatý jeleň Hurbanovo – 

Aranyszarvas Íjász Egyesület Ógyalla, so sídlom Petőfiho 3, 947 03 Hurbanovo, IČO: 

45787123, je prípad hodný osobitného zreteľa  

odôvodňuje prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne:  

žiadateľ - Lukostrelecké združenie Zlatý jeleň Hurbanovo – Aranyszarvas Íjász Egyesület 

Ógyalla sa od roku 2015 venuje 3D lukostreľbe – imitácia lovu a môže sa pochváliť 

organizovaním rôznych regionálnych i celoslovenských súťaží. Pri organizovaní týchto 

súťaží a tréningov združenie vždy dbá o bezpečnosť. Prípravu na súťaže by chcelo 
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združenie skvalitniť tým, že by radi trénovali v lesnatom teréne. Zároveň by sa o žiadaný 

pozemok riadne staralo a udržiavalo by ho v čistom a peknom stave, t. j. pre mesto 

Hurbanovo by bol tým pádom prenájom pozemku každopádne prospešný 

schvaľuje  

zverejnenie svojho zámeru prenajať pozemok, parcelu registra „C“ č. 1372 – ostatná 

plocha o výmere 11.848 m2 pre Lukostrelecké združenie, Zlatý jeleň Hurbanovo – 

Aranyszarvas Íjász Egyesület Ógyalla, so sídlom Petőfiho 3, 947 03 Hurbanovo, IČO: 

45787123, 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 vo výške 1,00 € ročne na obdobie 5 rokov. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 

Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, Bogner, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová,  za                      11 
Melich, Ondrusek, Mgr.Pupák, Seifert, Bc.Tomaščin, Žigová 

                                                                                                                                  proti   0 

                                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  0 

 

8.8 Zrušenie vecného bremena na pozemok – Ing. Peter Slota 

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

prílohu zápisnice. 

Dňa 11.01.2023 bola doručená Mestu Hurbanovo žiadosť od pána Ing. Petra Slotu, 

bytom Pivovarská 725/22, 947 03 Hurbanovo - Bohatá ohľadom zrušenia predkupného 

práva. Žiadateľ sa v zmysle Rozhodnutia Okresného úradu Komárno, Katastrálny odbor 

pod č. V 4028/2021 stal výlučným vlastníkom pozemku v k. ú. Bohatá, parcely registra 

„C“ č. 1485/19 – ostatná plocha a o výmere 507 m2 na ulici Pivovarská. Kúpna zmluva zo 

dňa 03.02.2021, na základe ktorej nadobudol pán Slota výlučné vlastníctvo vyššie 

uvedeného pozemku, zahŕňala aj Dohodu o zriadení predkupného práva. Podľa Čl. 6 

uvedenej zmluvy sa predkupné právo zriadilo do 31.12.2022. Toto predkupné právo sa 

vzťahuje iba pre prípad zámeru vtedajšieho kupujúceho, t. j. pána Slotu odpredať vyššie 

uvedený pozemok. Tento zámer sa neuskutočnil. Z toho dôvodu žiadateľ žiada Mestské 

zastupiteľstvo v Hurbanove, aby odsúhlasilo zrušenie predkupného práva vzťahujúceho sa 

na pozemok v k. ú. Bohatá, parcelu registra „C“. 1485/19 – ostatná plocha o výmere 507 

m2 . Odsúhlasením zrušenia predkupného práva sa podá na Okresný úrad Komárno, 

Katastrálny odbor Zmluva o zrušení predkupného práva. Povolením vkladu zo strany 

katastra bude predkupné právo vymazané z časti C: ťarchy na LV č. 3358. Správny 

poplatok za vklad zrušenia predkupného práva hradí žiadateľ. 
 

Uznesenie  č. 48/2023-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

súhlasí  

so zrušením predkupného práva zapísaného na LV č. 3358 v časti C: ťarchy na pozemok v  
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k. ú. Bohatá, parcely registra „C“ č. 1485/19 – ostatná plocha o výmere 507 m2. 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 

Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, Bogner, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová,  za                      11 
Melich, Ondrusek, Mgr.Pupák, Seifert, Bc.Tomaščin, Žigová 

                                                                                                                                  proti   0 

                                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  0 

 

8.9 Zmena sídla OZ Mikroregión Hurbanovo – informatívna správa 

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

zápisnice. 

Na valnom zhromaždení OZ Mikroregión Hurbanovo konanom dňa 22.11.2022 bol 

volený nový štatutárny orgán, ako aj podpredsedovia združenia spolu so zmenou sídla 

združenia. Na uvedenom valnom zhromaždení sa doterajší predseda združenia, starosta 

obce Svätý Peter, Ing. Jozef Jobbágy vzdal funkcie predsedu OZ. Následne valné 

zhromaždenie navrhlo a schválilo odo dňa 01.12.2022 za nového predsedu OZ primátora 

mesta Hurbanovo, Mgr. Petra Závodského. Následne boli volení podpredsedovia 

združenia za verejný a súkromný sektor, kde za verejný sektor bol zvolený primátor mesta 

Nesvady p. Molnár a za súkromný sektor Ing. Tatár. V rámci zmien valné zhromaždenie 

schválilo aj zmenu sídla OZ a to zo sídla Svätý Peter, Hlavná 2, na nové sídlo Hurbanovo, 

Nám. Dr. M. Thege Konkolyho 1843/3. Týmto bude projektová manažérka OZ pre všetky 

organizácie, občianske či športové združenia v našom meste dostupnejšia k osobným 

konzultáciám k vyhlasovaným výzvam, ako aj k predkladaným žiadostiam vrátane 

podpory pri ich procesnom a administratívnom spracovaní v rámci vyhlásených výziev cez 

Miestnu akčnú skupinu, ktorú zastrešuje OZ Mikroregión Hurbanovo. Jedná sa nielen o 

samosprávy, podnikateľské subjekty, ale aj všetky občianske či športové združenia najmä 

v našom meste, ktoré sa zapájajú do jednotlivých výziev. V súčasnosti sa ešte čaká na 

vykonanie zápisu týchto zmien, ktoré má vykonať Ministerstvo vnútra SR a následne budú 

vykonané ďalšie formálne úkony na príslušných riadiacich orgánoch. 

 

Uznesenie  č. 49/2023-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

berie na vedomie  

informatívnu správu o zmene štatutárnych orgánov a zmene sídla Občianskeho združenia 

Mikroregión Hurbanovo. 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 

Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, Bogner, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová,  za                      11 
Melich, Ondrusek, Mgr.Pupák, Seifert, Bc.Tomaščin, Žigová 

                                                                                                                                  proti   0 

                                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  0 
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8.10 Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2023 

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

zápisnice. 

4. zasadnutie MZ - dňa 25.1.2023  

5. zasadnutie MZ - dňa 9.3.2023  

6. zasadnutie MZ - dňa 27.4.2023  

7. zasadnutie MZ - dňa 30.5.2023  

8. zasadnutie MZ - dňa 29.6.2023  

9. zasadnutie MZ - dňa 12.09.2023  

10. zasadnutie MZ - dňa 26.10.2023  

11. zasadnutie MZ - dňa 07.12.2023  

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. 

Uznesenie  č. 50/2023-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

berie na vedomie  

Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove na rok 2023 podľa predloženého 

návrhu. 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 

Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, Bogner, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová,  za                      11 
Melich, Ondrusek, Mgr.Pupák, Seifert, Bc.Tomaščin, Žigová 

                                                                                                                                  proti   0 

                                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  0 

 

K bodu 9 – D i s k u s i a 

V rámci diskusie Bc. Tomaščin informoval obyvateľov o 3. zasadnutí MZ, kde bolo 

odsúhlasené dofinancovanie nepredvídateľných nákladov na realizáciu Rekonštrukcie 

hygienických priestorov  zariadenia sociálnych služieb Smaragd z vlastných zdrojov 

mesta.  

Mgr. Basternák dotazovala čo zahŕňa všeobecný materiál 4 000 € a špeciálne služby 

3 000 € v položke 13.8 v rozpočte mesta – realizácia komunitného plánu a humanitárna 

pomoc. 

Ing. Kardhordó uviedla, že sú tam prostriedky naviazané na dotáciu dofinancovania 

odídencov – Ukrajincov a v rámci všeobecného materiálu bolo vyčíslené 2 000 € na 

Koncepciu práce s mládežou. 

RNDr. Hamranová doplnila, že žiadala o vyčlenenie v rozpočte mesta. Vypracovaná je 

koncepcia práce s mládežou na obdobie 2023 – 2027 a Akčný plán. Aktuálne sa 

komunikuje so školskými parlamentmi.  
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- Ďalej pani poslankyňa Mgr. Basternák bola oslovená zástupkyňou primátora, aby sa 

dohodli o osadení zbernej nádoby „srdiečko“ na vrchnáky  na Komisii sociálnej, bytovej 

a zdravotnej pri MZ v Hurbanove. Po zasadnutí komisie sa členovia dohodli na tom, aby 

nádobu mesto umiestnilo v parku na Nám. Konkolyho – Thege, s čím poslanci súhlasili. 

Bc. Tomaščin konštatoval, že vedľa kultúrneho domu bola odstránená nebezpečná 

šmykľavka a ostali tam štyri fitness prvky, ktoré už nebudú využívané. Prosil 

o premiestnenie na ihrisko ul. Sládkovičova alebo na vhodnú lokalitu v meste. 

Mgr. Pupák poprosil zástupkyňu mesta, aby v krátkosti vysvetlila materiál Koncepcia 

práce s mládežou. 

RNDr. Hamranová informovala, že materiál bol zaslaný aj Komisii športu a spolupráce 

s mládežou a Komisii školstva a vzdelávania ako aj Komisii kultúry a historických 

pamiatok pri MZ v Hurbanove na pripomienkovanie a oboznámenie sa s ním.  

Poslanec Melich v rámci kultúry prosil zvážiť návrh presťahovania knižnice na 1. 

poschodie kultúrneho domu do prázdnych kancelárií. Dolný priestor by mohlo mesto 

využiť ako komerčný priestor, z čoho by malo príjem.  

Mgr. Závodský, primátor mesta dodal, že treba zvážiť viacej aspektov, hlavne dostupnosť 

pre starších obyvateľov. 

Poslanec Ondrusek v rámci rybárskeho zväzu navrhol, aby od roku 2024 bola pre 

Miestnu organizáciu Slov. rybárskeho zväzu Hurbanovo každoročne pridelená dotácia 

v sume, ktorá sa rovná s výškou príjmu poplatkov za rybárske lístky z predchádzajúceho 

kalendárneho roka. 

Ing. Seifert odporúčal návrh pána Ondruseka podporiť. 

Mgr. Závodský, primátor mesta konštatoval, že všetky náležitosti preverí a na 

nasledujúcom zasadnutí MZ zaradí bod do návrhu programu rokovania. 

Ďalej pán Ondrusek prosil zvážiť kúpu vysokozdvižného vozidla. 

JUDr. Rusňák sa vyjadril, že momentálne úsek služieb prenajíma vozidlo, čo je 

nepraktické, čaká sa s prácou, aby sa nahromadila a bolo vozidlo maximálne vyťažené.  

Mgr. Závodský, primátor mesta prisľúbil prípravu materiálu o kúpe vysokozdvižného 

vozidla na rokovanie MZ.  

RNDr. Hamranová informovala o zverejnení Hurbanovín na stránke mesta, zatiaľ 

v slovenskej verzii, maďarská verzia je v štádiu prípravy. Vyzvala všetky organizácie, aby 

počas roka zbierali materiály, ktoré sa potom v decembri môžu použiť do novín.  

- Na záver poznamenala, že po piatich rokoch pani kronikárka vypracovala udalosti za rok 

2009 a je všetko pripravené na dopísanie do kroniky. Komisia školstva a vzdelávania pri 

MZ v Hurbanove pracuje materiály, chýbajúce sa dodajú a následne sa zapíšu do kroniky.  

 

K bodu 10 – Záver 

Nakoľko  program  rokovania  mestského zastupiteľstva  bol prerokovaný, primátor 

mesta Mgr. Peter Závodský sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 4. 

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove. 

                                                                                             Mgr. Peter  Z á v o d s k ý 

                                                                                        primátor mesta 
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Overovatelia:   Peter Ondrusek 

                          Ctibor Melich 


