
Zápisnica 

 

zo zasadnutia komisie podnikateľskej, výstavby, regionálneho rozvoja a životného 
prostredia pri Mestskom zastupiteľstve v Hurbanove, konaného dňa 25.06.2014 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: 
Bc. Štefan Tomaščin, predseda 
Ladislav Tóth, člen 
Ing. Anna Hegyiová, členka 
Ing. Ildikó Rigóová, členka 
Viola Zahorecová, členka 
 
 
Program rokovania: 
1. Otvorenie 
2. Kontrola úloh z predchádzajúcich zasadnutí 
3. Prerokovanie materiálov predložených na rokovanie mestského zastupiteľstva, ktoré sa   
    bude konať dňa 30.06.2014 
4. Rôzne  
5. Diskusia 
6. Záver 
 
 

K bodu 1 

       Zasadnutie komisie zahájil Bc. Štefan Tomaščin, predseda komisie, ktorý privítal  
prítomných členov komisie a oboznámil ich s programom rokovania.  

 

K bodu 2 

       V rámci kontroly úloh predseda komisie informoval prítomných o riešení úloh, ktoré 
doporučila komisia podnikateľská, výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia, 
a to: 

- komisia doporučuje trvalé sledovanie výziev a v prípade  aktuálnosti promptne podať 
žiadosť o NFP  

- grantový program PONTIS, komisia  doporučuje sledovať výzvy na  podanie žiadostí 
v oblasti rekonštrukcií a opráv kultúrnych pamiatok  alebo v oblasti zvýšenia  kultúrneho 
života v meste 

- opätovne žiada zabezpečiť výmenu plexiskla (nahradiť lexanom) na autobusových 
zastávkach  – nakoľko tieto zastávky pôsobia neesteticky, nachádzajú sa pri štátnej ceste I. 
triedy. Zároveň doporučuje osvetlenie týchto zastávok. 
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- zabezpečiť rozmiestnenie smetných košov aj v časti Bohatá, prípadne aj na miestnych 
komunikáciách.  

 
K bodu 3 
 
Prerokovanie materiálov predložených na rokovanie mestského zastupiteľstva, ktoré sa   
bude konať dňa 30.06.2014: 
   

01.) Návrh II. zmeny rozpočtu mesta Hurbanovo a organizácií v jeho zriaďovateľskej 
pôsobnosti na rok 2014 – komisia berie na vedomie. 
 
02.) Návrh II. zmeny rozpočtu mesta Hurbanovo na rok 2014 – komisia berie na vedomie. 
 
03.) Návrh II. zmeny na rok 2014 – Základná škola, Nám. Konkolyho-Thege  2  – 
komisia berie na vedomie. 
 
04.) Návrh II. zmeny na rok 2014 – Základná škola s materskou školou Árpáda Fesztyho 
s vjm, Športová 7 – komisia berie na vedomie. 
 
05.) Návrh II. zmeny na rok 2014 – Základná umelecká škola, Komárňanská 116 – 
komisia berie na vedomie.   

06.) Účtovná závierka spol. MsVAK – Vodárne a kanalizácie, s.r.o. Hurbanovo za rok 
2013 so stratou vo výške  25.704,- € – komisia berie na vedomie. 
 
07.) Program odpadového hospodárstva mesta Hurbanovo na roky 2011 – 2015 – 
komisia berie na vedomie.  

08.) Hurbanovo – rozšírenie kanalizácie stoky D,E,F,G,H,J – predloženie informatívnej 
správy o harmonograme a vykonávaní prác na predmetnej akcii – komisia berie na 
vedomie. 
 
09.) Vybudovanie rozvodu mestskej vody a kanalizácie – schválenie podania žiadosti 
o poskytnutie podpory z Enviromentálneho fondu formou úveru vo výške 500.000,- € na 
projekt  stavby  „Rozšírenie  vodovodu I. a II.“ – pri  realizácii  výstavby  vodovodnej  siete   
v súčinnosti s výstavbou rozšírenia kanalizácie by došlo k značnej úspore finančných 
prostriedkov, komisia doporučuje schválenie podania žiadosti o úver v navrhovanej výške. 
    
10.) Informatívna správa o podaných a pripravovaných projektoch na získanie 
finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v I. polroku 2014 – komisia berie na 
vedomie. 
  
11.) Martin Švatarák, Komárňanská 138, Hurbanovo – komisia súhlasí s uzatvorením 
nájomnej zmluvy na nehnuteľnosť - pozemok v k.ú. Hurbanovo,  parc.č. 2895/1 zastavaná 
plocha o výmere 15 m2 pre žiadateľa  podľa predloženého návrhu. 
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12.) Maroš Pastorek, Orechová 8, Hurbanovo – komisia súhlasí s uzatvorením nájomnej 
zmluvy na nehnuteľnosť - pozemok v k.ú. Bohatá, parc.č. 758 vinica o výmere 762 m2 pre 
žiadateľa  podľa predloženého návrhu. 

13.) Štifner Marián, Krátka 5, Hurbanovo – komisia súhlasí s uzatvorením nájomnej 
zmluvy na nehnuteľnosť - pozemok v k.ú. Hurbanovo, parc.č. 2628/1 zastavaná plocha 
o výmere 20 m2 pre žiadateľa  podľa predloženého návrhu. 

14.) Geleta Ladislav, Komárňanská 138, Hurbanovo – komisia súhlasí s uzatvorením 
nájomnej zmluvy na nehnuteľnosť -  pozemok  v k.ú. Hurbanovo, parc.č. 2895/1 zastavaná 
plocha o výmere 14 m2 pre žiadateľa  podľa predloženého návrhu. 

15.) Eleková Katarína, Komárňanská 138, Hurbanovo – komisia súhlasí s uzatvorením 
nájomnej zmluvy na nehnuteľnosť - pozemok v k.ú. Hurbanovo,  parc.č. 2894 záhrada 
a 2895/1 zastavaná plocha o výmere 80 m2 pre žiadateľku  podľa predloženého návrhu. 

16.) Agneša Sukolová, Nádražná 64, Pribeta – komisia súhlasí s uzatvorením nájomnej 
zmluvy na nehnuteľnosť - pozemok v k.ú. Hurbanovo,  parc.č. 488 zastavaná plocha o výmere 
54 m2 pre žiadateľku  podľa predloženého návrhu. 

17.) JUDr. Jozef Boľo, Nebojsa 99, Galanta  – žiadosť o odpredaj pozemku v lokalite 
bagroviska – komisia doporučuje postupovať v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom Mesta Hurbanovo. 
 
 18.) Klenbová pivnica, Komárňanská 91/B, Hurbanovo – komisia súhlasí s opätovným 
zaradením tohto objektu do prílohy č. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta 
Hurbanovo podľa priloženého návrhu. 
 

19.) Vstup do Združenia miest a obcí okresu Komárno – komisia doporučuje vstup do 
samostatného regionálneho združenia ako osobitnej súčasti ZMOS s názvom „Združenie 
miest a obcí okresu Komárno“  podľa priloženého návrhu. 
  
20.) Návrh na zloženie inventarizačných komisií pre riadnu ročnú inventarizáciu 
majetku mesta – komisia doporučuje schváliť podľa priloženého návrhu. 
 

K bodu 4 

V rámci bodu rôzne komisia prerokovala: 
- komisia doporučuje, aby sa mestský úrad zaoberal s otázkou výstavby radových garáží na 
  sídlisku Stred v Hurbanove, ktorá by vyriešila otázku parkovania vozidiel v tejto lokalite 
- riešiť spôsob využitia chátrajúcich budov v majetku mesta (prenájom, resp. predaj) 
- zaoberať sa otázkou vybudovania komplexu s autobusovou zastávkou pri hvezdárni 
- hľadať možnosti získania objektu vo Véku, kde by sa mohli stretávať občania mestskej časti  
  (kultúrne a spoločenské akcie) a mesto by ich využívalo na uskutočnovanie akcií  (verejné  
  zhromaždenia, voľby). 
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K bodu 5, 6 

       Nakoľko diskusia prebehla v rámci prejednávania jednotlivých bodov a boli prerokované 
všetky predložené materiály Bc. Tomaščin, predseda komisie poďakoval členom za účasť 
a ukončil rokovanie komisie.  

 

V Hurbanove dňa 26.06.2014 

Zapísala: V. Zahorecová 

 


