Zápisnica
zo zasadnutia komisie podnikateľskej, výstavby, regionálneho rozvoja a životného
prostredia pri Mestskom zastupiteľstve v Hurbanove, konaného dňa 12. 4. 2011
___________________________________________________________________________

Prítomní:
Bc. Štefan Tomaščin, predseda
Ing. Ildikó Rigóová, členka
Ing. Anna Hegyiová, členka
Viola Zahorecová, členka
Prizvaný:
Ing. Zoltán Veres, vedúci správneho oddelenia MsÚ

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Vypracovanie návrhov na zasadnutie mestského zastupiteľstva:
a.) Vypracovanie návrhu na vyhotovenie a obnovu chodníkov na cintorínoch v mestskej
časti Zelený Háj a Vék
b.) Výmena pôdy v zelenom páse pred pizzériou Adria za účelom výsadby zelene zo strany
podnikateľského subjektu
c.) Predloženie materiálov ohľadne urnového hája na mestskom cintoríne v Hurbanove
d.) Vypracovanie návrhu na osadenie verejných toaliet pri cintoríne v Novej Trstenej.
3. Rôzne
4. Diskusia

K bodu 1
Zahájenie rokovania komisie previedol Bc. Tomaščin, predseda komisie, ktorý privítal
všetkých prítomných a zároveň ich oboznámil s programom.
K bodu 2
a.) Vypracovanie návrhu na vyhotovenie a obnovu chodníkov na cintorínoch v mestskej
časti Zelený Háj a Vék
P. predseda oboznámil členov komisie o nevyhovujúcom stave chodníkov v cintoríne,
časť Vék, ako i potrebe vybudovania chodníkov v cintoríne, časť Zelený Háj. Komisia
predloží návrh na vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu na ich rekonštrukciu resp.
vybudovanie.
Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia MsÚ – predložil otázku rozšírenia areálu cintorína
v Hurbanove, nakoľko podľa počtu pohrebov v roku je predpoklad zaplnenia súčasnej plochy
v priebehu 2 rokov. Veľkým problémom rozšírenia lokality smerom na Svätý Peter je
prekládka VN vedenia, ktorá je pre mesto finančne náročná.
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Komisia poveruje Ing. Veresa, vedúceho správneho oddelenia MsÚ a Bc. Štefana Tomaščina,
predsedu komisie preveriť možnosť rozšírenia plochy cintorína v zmysle Smerného územného
plánu mesta Hurbanovo.
b.) Výmena pôdy v zelenom páse pred pizzériou Adria za účelom výsadby zelene –
nájomca pizzérie i verejného priestranstva pred objektom p. Turan Kreci plánuje previesť
výsadbu zelene v zelenom páse, nakoľko priestor pôsobí neesteticky, cez zeleň sú vyšľapané
chodníčky. Komisia doporučuje
riešiť predmetnú situáciu v spolupráci p. Kreciho
a oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ.
c.) Predloženie materiálov ohľadne urnového hája na mestskom cintoríne v Hurbanove
– s otázkou zriadenia urnového hája v cintoríne Hurbanovo sa zaoberal Mgr. Hulko, vedúci
oddelenia regionálneho rozvoja, ktorý v roku 2010 pripravil vzory urnových stien a
predbežne vyžiadal od p. Ladislava Tótha - CORDING cenovú ponuku. P. Tóth predložil
ponuku na vybudovanie urnovej steny s 9-timi kazetami v hodnote 2.200,- €. Na ďalšie
zasadnutie komisie p. Tóth pripraví vzor vybudovania urnovej steny a komisia zaujme
stanovisko a pripraví návrh pre mestské zastupiteľstvo.
d.) Vypracovanie návrhu na osadenie verejných toaliet pri cintoríne v Novej Trstenej Bc. Tomaščin, predseda komisie na základe osobného jednania s obyvateľmi časti Nová
Trstená predložil ich požiadavku na osadenie verejnej toalety v cintoríne. Nakoľko samotné
osadenie, ako i prevádzkovanie verejného WC je nákladné (prípojka vody a vybudovanie
žumpy) komisia doporučuje riešiť tento problém využívaním toalety v Klube Nová Trstená,
resp. zvážiť osadenie latríny.
K bodu 3 - Rôzne
Bc. Tomaščin, predseda komisie predložil návrh na riešenie objektu bývalého Domu služieb
na Konkolyho č. 6 v Hurbanove, ktorý mesto prenajíma pre rôzne podnikateľské subjekty. Na
tejto budove je nutná výmena kovových okien a dverí, ktoré sú už viac ako 40–ročné
a z dôvodu ich nekvality dochádza k úniku tepla.
Ing. Veres, vedúci správneho oddelenia – povedal, že túto otázku je možné riešiť i tak, že sa
upravia Zásady hospodárenia s majetkom mesta Hurbanovo v časti nájomného, ktoré sa im
po schválení v mestskom zastupiteľstve, môže znížiť. Výmena okien a dverí by sa previedla
po výberom konaní za spolupráce mesta a úhradu by uskutočnili nájomcovia, ktorým by sa to
zohľadnilo v nájomnom.
Ing. Rigóová – požiadala o riešenie otázky komunálneho odpadu na ulici Kvetnej, kde rómski
obyvatelia odpad všetkého druhu vyhadzujú na dvor, ktorý potom vietor roznáša po celej
ulici. Doporučila výchovne vplývať na týchto obyvateľov, navrhla aby im boli pridelené
plastové vrecia, do ktorých by odpad ukladali.
P. Zahorecová – povedala, že mesto vynakladá nemalé finančné prostriedky na odstránenie
nelegálnych skládok, ktoré sa opätovne po odstránení vytvárajú. Ing. Veres v tejto otázke
požiadal o spoluprácu všetkých obyvateľov, o nahlásenie vývozu smetí na nelegálne lokality
a mesto potom pristúpi k pokutovaniu týchto občanov.
Bc. Tomaščin doporučil, aby sa komisia v budúcnosti zaoberala otázkou zriadenia
kontrolných dobrovoľných hliadok. Ing. Veres komisiu oboznámil s možnosťou zakúpenia
snímacej kamery na sledovanie nelegálnych skládok, ktorú je možné premiestňovať
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v určitých intervaloch. Takto by sa podchytili viaceré lokality v meste.
P. Zahorecová informovala členov komisie, že oddelenie regionálneho rozvoja v rámci
blížiaceho sa Dňa Zeme pripravuje výzvu obyvateľom mesta, aby sa zapojili separovania
odpadov a tým vytvorili krásne, zdravé a čisté prostredie.

K bodu 4 - Diskusia
Bc. Tomaščin, predseda komisie vyzval všetkých členov, aby sa iniciatívne zapájali do
riešenia otázok v oblasti výstavby, v oblasti rozvoja podnikania v meste, ako i regionálneho
rozvoja a životného prostredia.

V Hurbanove dňa 14. 4. 2011

Zapísala: V. Zahorecová

Bc. Štefan Tomaščin
predseda komisie

