
Zápisnica 
 
zo zasadnutia komisie podnikateľskej, výstavby, regionálneho rozvoja a životného  
prostredia pri  Mestskom  zastupiteľstve  v Hurbanove, konaného dňa 14. 3. 2011 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
Prítomní: 
Bc. Štefan Tomaščin, predseda 
Ladislav Tóth, člen 
Ing. Ildikó Rigóová, členka 
Ing. Anna Hegyiová, členka 
Viola Zahorecová, členka 
 
Prizvaný: 
Mgr. Roland Hulko, vedúci oddelenia regionálneho rozvoja 
 
 
Program rokovania: 
1. Zlúčenie MsBPaĽP - Mestský bytový podnik a ľadová plocha, s.r.o. Hurbanovo a MsVaK  
     -  Mestské vodárne a kanalizácie, s.r.o. Hurbanovo 
2. Vyčistenie vodných tokov v k.ú. Hurbanovo a Bohatá 
3. Rôzne 
 
 
       Zahájenie ustanovujúceho rokovania komisie previedol  Bc. Tomaščin, predseda komisie, 
ktorý privítal všetkých prítomných a zároveň ich oboznámil s programom. 
 
 
K bodu 1 
 
       P. predseda oboznámil členov komisie s materiálom na zasadnutie mestského 
zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 15. 3. 2011  - návrh na zlúčenie spoločností MsBP 
a ĽP, s.r.o. a MsVaK, s.r.o.. Vzhľadom na niekoľkoročné vykazovanie nepriaznivého 
výsledku hospodárenia spoločnosti MsBP a ĽP, napriek poskytnutým dotáciám zo strany 
Mesta Hurbanovo, komisia  súhlasí so zlúčením uvedených spoločností. 
 
K bodu 2 
 
       Mgr. Hulko, vedúci odd. reg. rozvoja oboznámil prítomných o možnosti vyčistenia 
vodných tokov v rámci realizácie opatrení na ochranu pred povodňami, ktoré sa nachádzajú 
na území mesta Hurbanovo. Akcia by mala prebiehať za spolupráce s Úradom práce, 
sociálnych vecí a rodiny Komárno a Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p. 
Komárno a malo by sa zamestnať cca 12 ľudí. 
 
Komisia doporučuje: 
- zamestnať  ľudí s trvalým pobytom v Hurbanove 
- prečistenie vodných tokov previesť mechanizmami. 
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K bodu 3 
 
       V rámci rôzneho sa komisia oboznámila so znaleckým posudkom 12/2009 vypracovaným 
doc.  Ing. Gabrielou  Juhásovou,  CSc,  znalkyňou  v  odbore   Poľnohospodárstvo  odvetvie –  
Záhradníctvo o zdravotnom a kondičnom stave vybraných druhov drevín vo verejnej zeleni 
v lokalitách Hurbanova. V zmysle tohto posudku sa pristupovalo k výrubu drevín v meste. 
 
       Na záver Bc. Tomaščin, predseda komisie vyzval členov k aktívnej spolupráci, k príprave 
podnetov a návrhov v oblasti podnikateľskej, výstavby, regionálneho rozvoja a životného 
prostredia. 
 
 
V Hurbanove dňa 15. 3. 2011 
 
 
Zapísala: V. Zahorecová 
 
 
                                                                                                       Bc. Štefan  Tomaščin 
                                                                                                           predseda komisie 
 
 

 
 
 


